
                                          Skolen: 
 

Outrup Filialskole er en del af Blåbjergskolen, hvor afdelingen i Lunde Bør-
neby og Outrup Filialskole har 134 elever fra bh. kl. til 6. kl. Vi er en meget 
velholdt skole, hvor alle klasse- og faglokaler er blevet renoveret og frem-
står lyse og velindrettede. Alle klasselokaler er indrettet til nutidens pæda-
gogiske undervisning, med fokus på læring og trivsel. Alle medarbejdere 
vægter børnenes trivsel og faglighed højt, vi accepterer ikke mobning og 
handler omgående, hvis vi får viden om dette. Vi har i særdeleshed fokus 
på, at elever med dysleksi skal sikres lige muligheder for deltagelse i un-
dervisningen, og de skal have samme muligheder for at tilegne sig viden, 
kundskaber, kompetencer og færdigheder i alle faglige sammenhænge som 

andre elever. Dette giver eleverne øget trivsel, inklusion og lyst til at lære. 
Målet er, at eleverne sikres de bedste betingelser for udvikling i alle fag og 
at de bliver så dygtige, som de kan. Vi har fokus på forældresamarbejde, jo 
tættere et samarbejde med information og åbenhed, jo bedre muligheder 
har det enkelte barn for en tryg og lærerig skolegang. 
 
Vi er også en skole med traditioner; Outrup Legene ved skoleårets start 
med fokus på, at alle elever arbejder sammen på tværs af klassetrin, lejr-
skole på Bornholm for 6. kl., Skolefest, hvor 6. kl. har teater i uge 6. 
Affaldsindsamlingen i april måned og Sommerfest for forældre, søskende, 

elever og medarbejdere, hvor forældrene i 1., 3. og 5. kl. er en del af hele 
arrangementet med teltopsætning, stole og borde samt kagebagning og 
alle medbringer mad til den store fælles buffet. Vi har musik, lotteri og 
aktiviteter, der alt sammen slutter skoleåret af på festligste måde.  
 
                                             SFO: 
 
I Fristedet skal børnene føle sig velkommen, set og hørt. Vi vægter den frie 
leg, hvor fantasien får frit løb og spontane ideer gribes. Huset er funktions-

opdelt og byder på mange aktiviteter rundt i rummene. I det kreative rum 
findes på ideer til børnenes kreative udfoldelse – lige fra perler, smykker, 
krympeplast, gips, sæbefremstilling, lerfigur mm. I puderummet bygges 
huler, i dukkekrogen leges butik, i spillerummet ses film eller spilles Play-
station, og i vores musikrum drøner musikken ud af højtalerne og udklædte 
sangstjerner giver den gas på scenen. Vi fik i 2018 introduceret et nyt loka-
le i SFO`en, som er til 3. kl. børnene, så de har et sted, hvor de kan være 
de store børn sammen. Udenfor køres på mooncars, graves i sandkassen, 
laves bål og bliver spillet dødbold og rundbold mm. Vi bruger gymnastik-
salen og hallen til leg. Vi har faste dage i ugen, hvor der f.eks. er legetøjs-

dag, gamerdag og 3 kl. klub. Fristedet har trygge børn, der oplever de 
samme voksne både i Fristedet og i skolen. Vi vægter et godt forældre-
samarbejde, som gavner børnene i deres udvikling og er medvirkende til,  
at børnene er glade og trives. 



SFO Fristedet Outrups åbningstider, telefon: 2133 9908 

Mandag: 06.15-08.00 og 13.10-17.00  

Tirs. til torsdag: 06.15–08.00 og 13.50–17.00 
Fredag: 06.15-08.00 og 13.10-15.45       

 
                                        Juniorklubben:  
 
Juniorklubben i Outrup er et pædagogisk fritidstilbud, for børnene fra 4.kl. 
til og med 6.kl. Man tilmelder sig juniorklubben for en sæson ad gangen. 
Der kan tilmeldes fra dag til dag og man kan opsige medlemskabet med 1 
måneds varsel. Juniorklubben skal være et rart sted for alle børn, der går i 
4. til 6. klasse.  

Vi er et sted, hvor børnene i høj grad oplever medbestemmelse og er med 
til at sætte præg på det, der foregår. Vi er nærværende og lyttende, tydeli-
ge voksne. De fysiske rammer og aktiviteter understøtter børnenes positive 
udvikling på en måde, så børnene inspireres og har lyst til at bruge og væ-
re i Juniorklubben. Det skal opleves som et tilhørssted. Det enkelte barn og 
dets positive udvikling er i højsæde.   
Vores indsatsområder er:   
•                At fremme alle børns trivsel  
•                At mindske oplevelsen af ensomhed  

•                Særlig opmærksomhed på mistrivsel, udsatte og truede børn.  
Vi samarbejder med SFO for at sikre en god og positiv overgang, med skole 
SSP og BOF samt ungdomsklubben for også at sikre en god og positiv over-
gang til den. Åbningstiden er minimum 3 dage om ugen i forlængelse af 
skoledagen. Herudover er der mulighed for at udvide med aften- og week-
endåbent. Som udgangspunkt er der ikke åbent på skolefrie dage.  
Der kan opkræves et beløb for deltagelse i de arrangementer, der arrange-
res ud af huset.  

Juniorklubben Outrups åbningstider, telefon 2347 2593 

Mandag, onsdag og torsdag: 14.30-16.30 

 

                                         Skoletanterne: 
 
Vi har tanter hver formiddag til at hjælpe og skabe tryghed omkring 
børnene. Børnene kommer i Aulaen og læser for Tanterne, de får hjælp til 
opgaver, spiller spil, snakker lidt med Tanterne eller måske sidder hos dem 
ved sygdom, indtil de får det bedre eller bliver hentet af forældrene. 
Tanterne giver omsorg, måske plaster på eller er et par ører, der kan lytte. 
Tanterne deltager ved Affaldsindsamlingen, Juleklippedag osv. Dage, hvor 

der er brug for lidt ekstra hænder. De er ikke erstatninger for lærere eller 
pædagoger, med frivillige voksne, der kan hjælpe og støtte børnene. 
 
 


