Samarbejde mellem Freja Skolen og Skolen Fri
Over de sidste år er der sket en tydelig stigning i elever, som har skolevægring. For nogle elever i
denne gruppe kan forældresamarbejde og særlig skolemæssig indsats sikre almindelig skolegang for andre elever skal der, grundet elevens særlige udfordringer, mere til.
Undervisningspligten stiller principielt ikke krav om, at en elev giver fremmøde i skolen,
undervisningspligten stiller krav om, at elever deltager i skolens undervisning. Freja skolen har
derfor indgået et samarbejde med den virtuelle skole SkolenFri Online undervisning | Live online
skole af uddannede lærere ✓ (skolenfri.dk) .
Samarbejdet er for at sikre, at en elev med skolevægring hhv. risiko for skolevægring, vil kunne
fremmes i opnåelse af slutmål under Fælles mål - gennem deltagelse i virtuel undervisning. Freja
skolen støtter, gennem klasselæreren, løbende op på den sociale trivsel. Det kan være ved
samtaler, samt begrænset deltagelse i den almindelige klasseundervisning. Derudover kan der
også tilbydes understøttende undervisning, såfremt eleven har behov for dette.
Som udgangspunkt kan Freja Skolen tilbyde op mod 3 måneders virtuel undervisning med
skolenfri.dk. Ved påbegyndelse af et forløb med skolenfri.dk, udarbejdes en genoptrapningsplan
med forældrene, som sigter hen imod fuld deltagelse i den almindelige klasseundervisning på Freja
Skolen efter maksimalt 3 måneder.
Freja Skolen forpligter sig samtidigt på løbende at evaluere på elevens læring og progression i det
virtuelle forløb. Skoleleder får udleveret undervisningsplaner, observerer undervisning hver anden
uge, samt har månedlige samtaler med lærerne.
Det er SkolenFris mål, at give virtuel undervisning, hvor læringen står mål med den læring som
typisk opnås i folkeskolen. Undervisningen har følgende indhold og grundlag:










Der undervises livestreamet med webkamera
Små klasser (max. 15 børn i hver, men reelt færre) og meget korte skoledage
Undervisningen bygger på få timers undervisning hver dag med lektioner á 30 minutter
Børnene bestemmer selv om han/hun vil ses og høres live på kamera
Børnene skal ikke lave lektier, men der lægges op til, at de laver materiale selv
Der bliver lavet undervisningsplaner i alle fag og på de enkelte trin og fag
Skolen garanterer ingen larm i undervisningen og 100% mobbefri skole
Skolen laver udtalelser/elevplaner op til tilsyn fra tilsynsførende
Der bliver ført fraværsprotokol.

