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På Friskolen City Odense er vi af den overbevisning, 
at det er vores pligt at forholde sig til den verden, vi 
lever i. Og det er vores erklærede mål at lære vores 
børn at navigere i denne verden. Det er en spændende 
og kompliceret verden fyldt med muligheder og 
udfordringer. For os er det vigtigt, at børnene lærer at 
køre på sidevejene og ikke bare drøner derudad på den 
tresporede motorvej. 

Hvis vi forfølger muligheder
ne og tør eksperimentere, 
så følger der en masse 
gode oplevelser og læring 
med. Nysgerrighed og mo
tivation er vejen til at blive et 
helt menneske, og den vej 
går ikke gennem kassetænk
ning og skemaer. 

Vi er helt vores egen. Og det allerstørste udbytte for bør
nene kommer, hvis vores principper er et aktivt tilvalg. 
Friskolen City Odense er en skole, hvor børnenes mo
tivation for at lære, for at ville dette liv for fuld udblæs
ning, er den allervigtigste faktor. Og det skal du som 
forældre være klar til at støtte dit barn i. 

Læring er en proces. Vi er også interesseret i et godt 
resultat, og i at børnene når 
målet, men det er endnu 
vigtigere for os, at vejen 
dertil er rigtig. Forventnin
ger til livet er den allerbed
ste start på det. Modet til at 
være nysgerrig og turde ud
forske sine talenter gør hele 
forskellen.

Vi har tillid til, at børnene rykker, når de er omgivet af de 
rigtige betingelser. Børn rykker sig i det øjeblik, de bliver 
opdaget. Derfor er vores vigtigste opgave at se og høre 
børnene og hjælpe dem med at forfølge sine interesser 
og talenter. For at børn kan lære, skal deres øjne være 
klare. Det hjælper ikke at terpe grammatik, hvis ikke de 
kan se sammenhængen. 

Læring skal være menings
fyldt – og det gælder både 
børn og voksne. Vi kaster 
os  ud i det, der optager 
børnene med liv og sjæl. Vi 
deltager i deres begejstring 
og fremelsker medejerskab, 
aktivitet, vilje og lysten til at 
lære. Modet til at kaste sig 
ud i tingene, giver ahaople
velser for livet.

Er et eksperiment stadig et eksperiment, hvis det på 
forhånd er undersøgt på kryds og tværs og udfaldet er 
kendt? Det synes vi ikke. 

Vi forfølger mulighederne og eksperimenterne, og vi vil 
hellere have skæld ud for at eksperimentere for meget 
end for lidt. Derfor har vi heller ikke noget skema, der 
dikterer, hvad vi skal lære i dag. 

For livet er ikke en firkant og 
en situation er ikke sort el
ler hvid. Alting har mange 
forskellige nuancer, og dem 
opfordrer vi børnene til at 
forfølge, undersøge, forlade 
og genoptage.

Vores hverdag er centreret omkring tre hovedlinier; IT, in
ternationalt udblik og vekselvirkning mellem by og land. 
Det betyder, at alle børnene har computer, at vi har venner 
over hele verden, og at vi udvikler forståelsen for de mu
ligheder, der ligger i kontrasten mellem land og by. 

Den viden børnene tilegner sig er båret af lyst, mod, vilje 
og medejerskab. Vi støtter dem med tid, tillid, forståelse 
og forventninger. Vi giver 
dem oplevelser, udfordringer 
og eksperimenter. 

Hver dag er vi omgivet af 
sprælske og levende børn 
med mod på livet og læring, 
der lyser af begejstring og 
forstår det fantastiske i mang
foldighed og kreativitet.

Den måde, som børnene går i skole på her på Frisko
len City Odense stiller store krav – både til eleverne og 
forældrene. Når du som forælder vælger Friskolen City 
Odense skal du være bevidst om de udfordringer, det 
indebærer.

Er du parat til at tænke uden for boksen? Har du tillid til 
dit barn og til os? Er du parat til at støtte og motivere dit 

barns læringsproces? Har 
du lagt tanken om en ske
malagt skolegang bag dig? 
Så er Friskolen City Odense 
helt sikkert det rigtige valg.  

Er du blevet nysgerrig?
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