
 
Om os: 
Jejsing Friskole er placeret i hjertet af landsbyen 

Jejsing, som ligger 6,5 kilometer fra Tønder.  

Her skaber vi 

-med højt til loftet indenfor og naturskønne om-

givelser udenfor - rammer om en tryg hverdag 

med fællesskab og faglighed i fokus. 

 

 

Transport til og fra Jejsing 

Skolebussen kører til og fra Tønder om morgenen 

og igen om eftermiddagen. 

Kommer man fra Aabenraa, Tinglev og Bylderup 

Bov er det muligt at køre med bus 116. 

 

 

Indmeldelse i  
 

 

Forud for optagelsen holdes der et møde, hvor du 

og skolelederen deltager.  

Her laver i aftaler for din fremtid på Jejsing Fri-

skole, så der er grundlag for et positivt og udbyt-

terigt samarbejde mellem dig og skolen. 

 

 

 

 

 

Info møder: 
Informationsmøder på Jejsing Friskole 

Torsdag d. 17/01-19 kl. 19.00 

Tirsdag d. 26/02-19 kl. 19.00 

Mød os på forårsmessen d. 22.-24. feb. 

 

Pris: 1425 kr. pr. mdr. i 11 måneder 

Indmeldelsesgebyr 1425 kr. 

På studieturene betales der 100 kr. pr. dag for 
morgenmad og aftensmad. 

 

 

Hvis du vil vide mere kontakt 

 

Jejsing Friskole 
Kærvej 22, Jejsing 

6270 Tønder 

www.jejsingfriskole.dk 

Mail: mail@jejsingfriskole.dk 

Tlf.: 30747304 

 

Følg med i stort og småt i vores hverdag på 
www.facebook.com/jejsingfriskole 

 

  

10. klasse 



Hvad sker der i  
Udover de ”almindelige” skoleuger vil der i løbet af 

skoleåret være flere perioder, hvor vi ikke følger 

det normale skema.   

Her vil der blandt andet være: 

• Intro-tur 

• Sprogrejser 

• Naturidrætsuge 

• Tur til København 

• Brobygning 

• Terminsprøver 

• Selvvalgt opgave (OSO) 

• Fordybelsesdage 

 
En skoleuge vil se således ud: 

Mandag – fredag: 08.00 – 13.20 

1 dag om ugen, vil der på skemaet være naturidræt 

(f.eks. kano, crossfit og klatring) fra 08.00 – 13.20. 

De andre dage er der fagtimer. 

 

Hvad er særligt i  

Tilbuddet om 10. kl. henvender sig både til dig, der 

har brug for at dygtiggøre dig yderligere, inden du 

begynder på en ungdomsuddannelse, og til dig, der 

har brug for lidt mere tid og nogle flere erfaringer, 

før du kan beslutte, hvad der videre skal ske. 

 

 

Målrettet udvikling, fagligt og personligt 

Undervisningen er målrettet mod at få afklaret, hvad 

du kan, vil og har mulighed for i din videre ung-

domsuddannelse! Du vil blive personligt afklaret og 

udvikle dig på flere måder: 

• Fagligt 

• Mentalt 

• Socialt 

 

 

Et vigtigt valg - for resten af livet 

Du lærer at målrette dine valg - og det vil få stor be-

tydning for resten af dit liv! For valget af en ung-

domsuddannelse er første skridt i den retning, du 

kommer til at gå med din videre uddannelse og dit 

arbejdsliv senere. 

 

 

Du skal vælge os fordi du: 

• Gerne vil udvikle dig mere, både personligt og 

socialt 

• Gerne vil have et skoleår der er præget af af-

veksling 

• Har brug for at undersøge og afprøve hvilken 

vej du skal vælge i fremtiden  

• Gerne vil møde lærere, der har valgt og har 

lyst til at arbejde med din aldersgruppe. 

 

Hvad vi forventer af dig som elev: 
• At du hver dag med dit engagement viser, at 

du har valgt 10. klasse 

• At du viser interesse for opgaverne 

• At du har orden i dine ting 

• At du møder til tiden 

• At du laver dit hjemmearbejde 

• At du har en positiv indfaldsvinkel til skole-

gangen og dine klassekammerater  

• At du telefonisk sygemelder dig 

 

 

     

 

Hvad du kan forvente af os: 
• At vi hver dag ved vores engagement viser, at 

vi vil noget med netop din aldersgruppe/dig 

• At vi med udgangspunkt i netop 10. klasse, 

engagerer os i arbejdsopgaverne 

• At vi har en positiv indfaldsvinkel til unge 

mennesker 

 

 

Grundfag med prøve (FP10) 

Dansk, matematik og engelsk 

 

Obligatoriske fag med evt. prøve 

Tysk 

 

Obligatoriske fag uden prøve 

Kulturfag (samfundsfag, historie og kristendom), 
innovationsfag og naturidræt 

”Det store er ikke at være enten 

det ene eller det andet men at være 

sig selv - og det formår hvert ene-

ste menneske, hvis det vil”  

Citat af Søren Kierkegaard 


