
SkolenBifrost
Friskole for højtbegavede børn

Alt hvad du skal vide om 
optagelse på skolen & 

skolestart

VELKOMSTFOLDER



Velkommen til Skolen 
Bifrost

Hos os vægter vi trivsel som grundlag for læring- og læring
som grundlag for trivsel.

Hos os dyrker vi nysgerrigheden, kreativiteten,
naturvidenskab og musik foruden de klassiske skolefag. Helt
fra de små klasser lærer børnene også kommunikation og
filosofi. Vi tror nemlig på, at det er vigtige egenskaber at
mestre.

På Skolen Bifrost er der ikke flere end 22 børn i en klasse.
Og ofte færre. Det hjælper med at skabe trivsel, tid og rum
til børnene.

I denne folder finder I informationer om 
det praktiske ved optagelse og skolestart. 

En fri grundskole for 
højtbegavede børn



FØR I TAGER BESLUTNING OM AT JERES 
BARN SKAL STARTE PÅ SKOLEN BIFROST

Det en stor forandring, at starte på en ny skole. 

Og enhver skolestart kræver tilvænning. Vores erfaring er, at 
begejstringen kommer meget hurtigt. Godt hjulpet på vej af et team af
medarbejdere der forstår højtbegavede børn. Og en skole fyldt med 
glade børn.

Før optagelse gennemgår forældre og barn en eller flere samtaler med 
vores skoleleder, med fokus på skoleparathed, barnets interesser og hvor 
eventuelle specielle behov afdækkes. Vores erfaring er at det giver de 
bedste opstartsforløb. Det er vigtigt for alle, at forventningerne er 
afstemte, og at processen er tryg. 



Se mere på vores hjemmeside om 
adgangsgivende test

Skolen Bifrost optager børn med dokumenteret høj
begavelse. Optagelse sker på baggrund af en
helhedsvurdering hvor personlige samtale(r) i kombination
med en test der dokumenterer høj begavelse. Vores
målgruppe er børn med en IK på 130.

Opskrivning på Skolen Bifrost skal ske før
optagelsesprocessen kan påbegyndes. Det koster et
engangsbeløb på 500 kr. i administrationsgebyr. Udfyld
ansøgningsskemaet som findes på vores hjemmeside

Først ved besked fra skolekontoret er 
barnet endeligt optaget på Skolen Bifrost. 
Vi anbefaler ikke, at man i besøgsperioden 
framelder sit barn fra andet skoletilbud. 

Optagelse



I besøgsperioden er I som forældre velkomne til at komme med på skolen,
f.eks. de første par dage.

Men det er samtidigt vigtigt, at lade jeres barn falde til i skoledagen. Derfor
anbefaler vi, at I som forældre kun er med nogle dage i besøgsperioden.

Besøgsperioden bruges til at finde ud af, om Skolen Bifrost er den helt rigtige
skole for jeres barn.

Besøgsperioden arrangeres med skolelederen og klasse-læreren. 

Når besøgsperioden nærmer sig sin afslutning, 
tager I som forældre en snak med Skolelederen
omkring ønskerne og mulighederne for at 
fortsætte på skolen.  

BESØGSPERIODEN

I besøgsperioden vil elevens unilogin være tilknyttet den gamle skole, og der er
derfor ikke adgang til alle systemer. Her hjælper klassekammerater og lærere
med opgaver mv.

For at forberede besøgsperioden vil vi gerne have en kort introduktion til
jeres barn. Bare en enkelt side som kan sendes som mail til klasselæreren.

Det skal sikre, at lærerne har de bedste forudsætninger byde jeres barn
velkommen.

Inden da har skolelederen fået feed-back fra
klasselæreren og øvrige lærere.



EN GOD 
SKOLEDAG 
PÅ SKOLEN 

BIFROST

Vi forventer naturligvis, at eleverne 
møder veloplagte og til tiden.  

Skoledagen på Bifrost begynder 

kl. 8.30 

På Skolen Bifrost forventer vi, at vores elever gør sig umage – både fagligt og 
som gode kammerater. Den generelle trivsel på skolen kræver at man opfører 
sig ordentligt. 

Børn er altid velkomne til at få hjælp fra en lærer eller pædagog, hvis der er 
brug for det.

Alle klassetrin har dukseordning, hvor eleverne skiftes til at gøre klasselokalet 
eller fælleslokaler klar til rengøring. Her skal man også gøre en indsats og 
bidrage til at skolen ser ordentlig ud.



Hvad skal jeg have 
med i skole? 

Overtøj, der passer til vejret. Alle elever er udenfor i 

frikvartererne - også i regnvejr. Vi har knager til alle børn.

Husk derfor at tage tøj og sko på om morgenen, så det 
passer til vejret. 

Det gør det meget sjovere at lege med udendørs. 

En god madpakke (uden slik) og gerne en

”mellemmad´” til kl. 10  pausen. Skolen har ikke 
kantineordning.

PC  til skolearbejdet
De helt små klasser (0.-2. klasse) kan også bruge en tablet 
– tag en snak med klasselæreren før I investerer

Penalhus med blyant, viskelæder, lineal, farver etc. De 

større klasser (3.-8. klasse) skal også have en passer og 
lommeregner. Spørg også her lærerne, hvad der forventes.

Hjemmesko - eller varme sokker. Skolen Bifrost er 

skofri. Dvs. eleverne skal efterlade deres udesko i 
garderoben. Det hjælper os med at holde et hyggeligt 
indemiljø. I må meget gerne have hjemmesko stående på 
skolen - eller tage varme sokker på hvis hjemmesko ikke 
er et hit. 



SFO og fritidsklubber

Demokratisk dannelse vægter rigtig højt på Bifrost.
Alle klasser er repræsenteret i skolens elevråd. 

Alle klasser har også valgt kontaktforældre, og skolens bestyrelse består af 
både forældre- og skolekredsrepræsentanter. Hvem der besidder de 
forskellige roller kan ses på skolens hjemmeside.

SFO’en Yggdrasil er et tilbud for elever i 0.-3. Klasse. SFO har åbent fra 
7.30 - 16.30 (dog 16.00 om fredagen). Der serveres lidt eftermiddagsmad 
i SFO’en.

I skoleåret 2021-2022 er SFO for elever 0.-4. klasse, da 3.-4. klasse er en 
samlet klasse dette skoleår.

Ældre elever er velkomne til at blive på skolens område og hygge sig med 
brætspil el.lign. om eftermiddagen. Alternativt er der klubmulighed i 
Roskilde Kommunes Klub Øst, 15 minutters gang fra skolen.

Derudover er der nogle dage mulighed for at gå i forskellige klubber på 
Bifrost - pt. fx skak, avis og rollespil - der drives af forældre. En opdateret 
liste kan ses på vores hjemmeside. I er meget velkomne til at tage fat i 
kontaktpersonen, hvis I vil høre om det er noget for jeres barn.



Kontakt mellem skolen og forældre

Ventet & Velkommen
Vi er en åben og entusiastisk skole

Vi tager imod, når I kontakter skolen

Klasselæreren sender et ugebrev til forældrene i klassen med opdateringer og 
praktiske oplysninger. Det sker ca. én gang om ugen. 

Alle klasser har en ordning med kontaktforældre der hjælper klassens
forældre. 

Man er også velkommen til at kontakte
skolebestyrelsen på formand@skolenbifrost.dk. 

Alle klasser har en klasseliste med kontaktinformation for forældrene.  

Vi vil meget gerne tage en tidlig dialog - og det 
er vores erfaring, at små udfordringer
nemmest tages i opløbet, før de vokser sig for 
større. 

Skoleleder Ulla Olin, uo@skolenbifrost.dk 
Administration Anette Bruun ab@skolenbifrost.dk



PRISER FOR 
SKOLEN BIFROST

2021/2022

Skolepenge
2.300 kr./md.

SFO 750kr./mrd

Opskrivnings-/ventelistegebyr 
(ikke-refunderbar)

500 kr.

Depositum ved indmeldelse 
svarende til 3 mdr. forudbetalt 
skolepenge

6900 kr.


