
FRISKOLEN
GLASVÆRKET

INFORMATIONSLØRDAGE
Lørdag den 23. januar og lørdag den 6. februar 2016, kl. 10.00-14.00.
På Odense Fagskole, Ørstedsgade 28, 5000 Odense C. 
 

ÅBENT HUS
Kom og besøg os hele ugen, fra den 4. til den 8. april 2016.
Hver dag fra kl. 15.00-17.00.
Åbent Hus foregår på Odense Fagskole, Ørstedsgade 28, 5000 Odense C.

PROFIL, VÆRDIGRUNDLAG OG NØGLEORD
Håndværk, kunst og design skal være de grundlæggende principper i den 
ny friskole i kombination med et højt fagligt niveau for øvrige fag, så alle 
børn kan blive så dygtige, som de kan.
Fagskolens værdigrundlag danner udgangspunkt for friskolen:

At kende, forstå og udvikle livet
gennem håndgribelige og livsnære gøremål.

Pædagogikken lægger vægt på gøremål og det selvstændige barn. En 
helt ny pædagogik vil opstå!
Skolen skal som friskole stå mål med folkeskoleloven og Fælles mål.
 

SPOR I HVERDAGEN
Opmærksomheden på det enkelte barn skal altid ses i forhold til eller 
i sammenhæng med fællesskabet. Respekten for den enkelte og 
fællesskabet er ligeværdigt. De enkelte børns ressourcer skal bruges til 
at styrke fællesskabet.
Skolen skaber rammer for eleverne, så de kan udfordre og udvikle alle 
deres evner.
Skolen vil lade eleverne blive opmærksomme, nysgerrige og 
eksperimenterende – så det bliver elevernes egen motivation og 
engagement, der baner vej for læring.
Rammerne, undervisningen og omgangsformerne i hverdagen med tiltro 
og forventninger til eleverne fremmer og styrker selvstændighed og 
selvværd.

Har I et barn, der skal starte i skole? Så er den ny friskole i 
Odense måske noget for jer og jeres børn?

STARTER 1. AUGUST 2016 MED 0., 1. OG 2. KLASSE
I TILKNYTNING TIL ODENSE FAGSKOLE



ORGANISATION OG LEDELSE
Odense Fagskole og Friskolen Glasværket organiseres med én 
skolekreds, én bestyrelse og én leder. De to afdelinger fører hvert 
sit regnskab, som fremlægges som et samlet regnskab til general-
forsamlingen. Friskolen lejer sig ind i Fagskolens bygninger.
 

LÆRERE OG PÆDAGOGER
Odense Fagskoles nuværende lærere vil kunne dække undervisningen 
i de første år. Seks ud af ni er dobbeltuddannede med en 
håndværksmæssig/kunstnerisk baggrund og er også folkeskolelærere. 
Som fri skole kan vi ansætte, hvem vi vil.
 

LOKALER
Der indrettes særlige lokaler til Friskolen i Fagskolen. Faglokaler deles 
med Fagskolen. Omegnen inddrages til frikvarter og bevægelse.

MAD
Friskolebørnene deltager i en madordning med direkte betaling til 
Fagskolen for 25 kr. pr. dag.

Skolepenge pr. rate 
fra 2016-2017: 

1200 kr., i alt 12 rater 
pr. år.

Rabat for barn nr. 2:
300 kr. pr. rate

SFO-betaling pr. 
rate fra 2016-2017: 

1500 kr., i alt 11 rater 
pr. år. 

Rabat for barn nr. 2: 
200 kr. pr. rate.

BØRNETAL OG SKOLEPENGE
Vi starter med 30 børn i august 2016, fordelt på 0., 1. og 2. klasse, og 
forventer 100 børn i 2020. Skolen skal vokse til 150 børn.
SFO’en starter med 30 børn i august 2016 og vokser til 55 børn i 2020. 
Forårs-SFO oprettes den 1. marts 2016.

BESTYRELSEN
Formand Henrik Ørtved og næstformand Benedikte Klausen.
Se hele bestyrelsen på www.ofag.dk.
 

DAGLIG LEDER
Karen Maigaard, forstander på Odense Fagskole, Ørstedsgade 28, 5000 
Odense C. Tlf. 66 12 21 45 og 21 72 20 46, ofag@ofag.dk
 

TILMELDING OG FLERE OPLYSNINGER
Hjemmeside: www.glasvaerket.dk og www.ofag.dk/glasvaerket
Facebookgruppe: Friskolen Glasværket

www.glasvaerket.dk

Udgave: Januar 2016


