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Den lille skole er 
blevet STØRRE...

Vil du vide mere så kontakt os og aftal tid til en mere 
indgående snak om børnenes muligheder på en  

levende skole med højt fagligt og kreativt indhold.
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Da Den Lille Skole åbnede i 1950 var det med de in-
tentioner, at man ville skabe en skole, hvor pædago-
gikken skulle være frisindet, og der skulle sættes fokus 
på de individuelle kundskaber og færdigheder – både 
i den traditionelle undervisning, og især også kreativt. 
Det var disse holdninger, der dannede baggrunden 
for Danmarks første lilleskole, og som siden har dan-
net inspiration for en række andre lignende skoler. 

I dag har børnene fået en skole, de kan lide at være i. 
De oplever, hvad det vil sige at være sammen om at 
skabe meningsfuld undervisning og have ansvar for 

livet på skolen og hinanden. Skolens opgave er at bi-
drage til, at børnene får de optimale udviklingsmulig-
heder til denne proces, og ikke mindst, et højt fagligt 
indhold at gå videre med.

Derfor lytter vi på skolen til børnene og til tidens krav. 
Det kræver selvsagt et samspil på alle niveauer, for 
børn lærer og handler nu en gang forskelligt. 

Skolen har nu indviet sin nye, moderne og store over-
bygning for 7., 8. og 9. Klasse. Indtil august 2007 gik 
skolen kun til og med 7.klasse, men har i et par år 
arbejdet på at udvide. Det kunne lade sig gøre, da 
skolen købte naboejendommen – en tidligere meto-
distkirke – og byggede den om med nye og tidssvar-
ende lokaler og faciliteter.

Overbygningen skal være på forkant IT-mæssigt og er 
indrettet med bl.a. smartboards og trådløst netværk, 
da alle elever i overbygningen får stillet en personlig 
bærbar pc’er til rådighed til skolearbejdet.

I overbygningen skal eleverne  blive dygtigere til de 
traditionelle skolefag, hvor de skal aflægge folkesko-
lens afgangsprøve. Men de skal også arbejde videre 
med innovation og kreativitet, bl.a. ved, at de vælger 
et af tre liniefag – musik, science eller design – for alle 
3 år. Her arbejder de så på tværs af de tre årgange 
med deres egen projekter. Som en del af liniefaget 

skal de også i løbende kontakt med omverden. Det 
kan være i praktikker, ved at spille koncerter, lave ud-
stillinger, følge forskningsprojekter, deltage i festivaler 
m.m.

Som en fortsættelse af skolens lejrskolepolitik skal 
eleverne i de store klasser også på lejrskoler og rejser 
for at styrke deres personlige udvikling og sammen-
holdet, men også for at lære: 7. kl. tager på kanotur, 
8. kl. på hyttetur og 9.kl. til Island.

At gå i Den lille Skoles overbygning kræver medleven 
og engagement. Eleverne træffer på stormøder be-
slutninger om bl.a. deres fælles faciliteter i overbyg-
ningens kælder. De har stor medindflydelse på deres 
projekter og undervisning, men de skal også deltage 
med forskellige arbejdsopgaver if.t. de mindre elever 
og resten af skolen ved fællestimer, motionsdage, 
karneval og sommerfest.

Ethvert barn har 
sin egen personlighed

Den lille skole
– nu med de store
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Børn skal lære at læse, skrive og regne for at begå 
sig i verden og kunne ytre sig overfor de udfordringer, 
der vil blive stillet til dem. Men vi mener også, at de 
skal lære at bruge deres kreative talenter, både i de 
musiske fag - musik, billedkunst og teater – og de 
traditionelle skolefag – dansk, sprogfag, matematik 
m.m., hvor de også skal lære at være opfindsomme 
og udtryksfulde. 
IT er også en del af vores hverdag. Og den vil blive 
endnu mere markant i fremtiden. Skolen har der-
for i de sidste par år investeret i IT-arbejdsstationer. 
Det betyder at eleverne har adgang til internet, eget 
password og egen e-mailadresse. Derigennem kan 
børnene lære IT verdenens muligheder og kan arbej-
de med deres opgaver, sammen og hver for sig.

Vi lægger vægt på faglige 
færdigheder og kreativ 
opfindsomhed. 
På børnenes præmisser

På skolen har vi 4 dannelsesaspekter, 
der går igen i alt hvad vi laver og når 
vi evaluerer:

Det faglige – det at gøre en indsats og blive 
dygtigere i undervisningen

Det sociale – det at kunne forstå relationer 
og kunne begå sig i forskellige situationer

Det eget-ansvarlige – det at kunne tage an-
svar for sig selv, sine ting og handlinger

Det samarbejdende – det at kunne arbejde 
på forskellige måder med andre om en op-
gave

Vi ser gerne, at forældrene deltager aktivt i skolens liv 
og arbejde og det kræver nok lidt flere møder end an-
dre steder. Skolen har, udover en forældrevalgt besty-
relse, der er skolens øverste organ, en række arbejds-
grupper med repræsentanter af forældre, ligesom der 
årligt er 2-3 arbejdslørdage, hvor skolen bliver sat i 
stand og malet m.m.

Men nok så vigtigt er forældrenes deltagelse i klassens 
forældremøder, hvor man bl.a. kan drøfte forholdene 

i klassen og skolens pædagogik. Målet er – udover 
det tætte samarbejde om den enkelte elev – at for-
ældrene også skal kende til resten af børnene i klas-
sen. På den måde kan vi bedre forebygge mobning 
og ensomhed, og støtte arbejdet med det sociale og 
eget-ansvarlige i skolen.
Kort sagt, vi giver forældrene mulighed for en aktiv og 
engageret rolle i deres børns skoleliv.

Forældrene har også 
en vigtig rolle på skolen
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Både skoletiden og fritiden er en integreret del af 
børnenes hverdag, og fra børnehaveklassen og til og 
med 3.kl. kan børnene gå i Klubben, som vi kalder 
skolens fritidsordning. Her har de en fast kontaktpæ-
dagog, der følger klassen gennem årene og deltager 
på lige fod med lærerne i forældresamarbejdet. 

I Klubben bliver der lagt vægt på at lege, gerne ude 
på skolens store legeplads eller - når det er dårligt vejr 
– i salen eller klasselokalerne. To gange om ugen ta-

ger Klubben på faste ture med halvdelen af børnene, 
bl.a. til den lokale sejl- og naturklub. I det hele taget er 
klubben glad for udeliv, og den daglige klubmad bliver 
tit til bålmad, når vejret er til det.
Pædagogerne deltager også i forskellige undervis-
ningsaktiviteter, f.eks. på lejrskoler, i temauger og i 
teaterforløb. På den måde styrkes det pædagogiske 
samarbejde mellem lærere og pædagoger, så der bli-
ver sammenhæng.

Vi mener, at udgangspunktet for at børnene kan lære, er, at de trives. At gå i skole og vokse op med andre 
børn i 10 år er ikke altid uden konflikter – konflikter med undervisningen, med kammeraterne eller med lærerne. 
Vores arbejde er ikke at undgå alle konflikter, men at hjælpe børnene igennem dem ved at skabe basal tryghed 
og trivsel på skolen.

Leg og fritid er 
også en del af skolen

Trivslen på
skolen er vigtig

Vi har ingen nemme løsninger på dette, men mener det lykkes når:

  vi arbejder tæt sammen med forældrene om børnene
    børnene ved, at deres forældre har tillid til skolen
     forældrene kender de andre børn i klassen
  store og små elever kender hinanden og er tit sammen på tværs af klasser
  vi kender alle børnene ved navn på skolen
   lærere og pædagoger lytter og taler anerkendende til børnene
     vi tager fat inden problemerne bliver for store
     lærere og pædagoger er tydelige voksne overfor børnene
  børnene har stor medindflydelse, bla. i trinrådene
  det er lidt sjovere at gå i skole på Den lille Skole pga. det kreative i undervisningen
  skolen har en god blanding af tryg hverdag og fest og farver


