Tange Kristne Friskole
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Høj faglighed
Læring med kroppen - musik, bevægelse, billedkunst
Ansvar og medbestemmelse
Kristen profil
Korte skoledage
Ny indskolingsbygning
En lille skole med tid til den enkelte elev
9. klasse med Folkeskolens Prøver
Egen børnehave med en god normering
Skolebusser hver morgen:
- Sjørslev/Demstrup, Kjellerup & Ans samt
- Mammen, Bjerring & Bjerringbro

Erfaring og fornyelse
Vi er en friskole med 30 år på bagen, som stadig udvikler sig og tænker nyt.
Vi har en række veluddannede og fagligt meget dygtige lærere, der brænder for
at undervise og motivere børn til at lære mere.
Pædagogik
Vi arbejder ud fra et systemisk og anerkendende perspektiv.
Kristen friskole
Vi er en kristen friskole, og vi tror, at ethvert menneske er unikt - skabt og elsket af
Gud. Det påvirker den måde, vi taler og er sammen på her på skolen - med gensidig respekt baseret på tanken om ligeværd. Det kommer også til udtryk ved vores
daglige morgensamling, hvor vi synger sammen, ligesom der er bibelfortælling og
bøn. Der er endvidere to timers kristendomsundervisning, og al øvrig undervisning
står mål med den undervisning, der finder sted i Folkeskolens - herunder Fælles Mål.
Der er så dejligt ude på landet …
Fællesskab og det at lære ansvarlighed over for andre er vigtigt for at skabe trivsel.
Derfor har vi f.eks. temauger på tværs, legepatrulje og mentorlektioner, hvor alle
elever har en anden elev på skolen som mentor/mente, som de lærer af - under
vejledning af en lærer. Bevægelse indgår i hverdagen - bl.a. med obligatorisk morgenløb i skoven to gange om ugen, ligesom alle elever er ude på vores dejlige store
naturgrund i alle pauser.
Derudover er der to ugentlige idrætslektioner, og SFO’en ledes af en uddannet
idrætspædagog, Ud over alle de obligatoriske fag tilbyder vi kor og lektiecafe, ligesom der er en række spændende valgfag for 7.-9. klasse. Vi ønsker i stigende grad
en musisk tilgang til undervisningen med inddragelse af musik, sang, billedkunst og
andre kreative udtryksformer i alle fag. Musikskolen er åben for alle vores elever.

Dette siger nogle af lærerne om de værdier,
de bygger deres undervisning på:
”En god skoledag begynder med, at elever og voksne på skolen har sagt godmorgen og kigget hinanden i øjnene. De gode relationer, den gensidige tillid og respekten for hinanden er værdier på vores skole.”
”Energi og forundring er kerneord i min undervisning. Eleverne og jeg bliver nødt
til at bruge energi på at sætte os ind i det faglige stof, og forundringen og det at
undre sig giver mulighed for gode diskussioner og samtaler. Derfor er det fantastisk,
når eleverne stiller spørgsmål - så er vi virkelig godt på vej!”
”Jeg brænder for, at alle børn er glade for at komme i skole. Det er de, når de oplever succes. Derfor er det vigtigt for mig, at den enkelte bliver tilgodeset i forhold til
det niveau, som han eller hun er på.”
Se ﬂere læreres kerneord om deres undervisning på
www.tangekristnefriskole.dk
Ring også gerne til skolens ledelse på 8665 9211 og aftal et besøg på skolen.

Vi vil gerne vise jer rundt.

Sara Hummelmose Hørning
Souschef

Jens Kristian Lund Jensen
Skoleleder

Vores egen musikskole på Tange Kristne Friskole
På musikskolen kan eleverne få undervisning i klaver og sang efter skoletid.
Laila Trier Hjørnholm, der underviser på musikskolen, er uddannet på
Det Jyske Musikkonservatorium som rytmisk sanger og musikpædagog.
Vores tilgang til det at undervise på musikskolen er:
” Uanset alder og niveau er det altid en kæmpe glæde at se mennesker udvikle sig
gennem musikken både fagligt - og ikke mindst personligt.”
Der undervises i klaver og sang. Som elev modtager man undervisning
36 gange a 25 minutter i løbet af et skoleår.
Se mere på skolens hjemmeside vedrørende selve undervisningen, pris og tilmelding.
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