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Hvad gemmer der sig bag beløbet, der betales i 11 måneder?
Skolepengene for skoleåret 2022-2023 er kr. 1.990,- pr. måned.

Skoletid – udbud af timer












Alle børn, uanset klassetrin, går hver dag i skole fra kl. 8-14. Se evt. ’Året, der gik…’
Dvs. børnene fra 0.-9. klasse har mange flere timer end både minimum og anbefalet timer fra
Ministeriet
Altid vikardækning, der varetages af skolens lærere, der alle er uddannede
Specialundervisning i faste klubber: dansk, matematik, engelsk evt. tysk, praktisk arbejde. Alle børn
kan individuelt og i grupper af ca. 5 ugers forløb få et ekstra fagligt skub. Ingen begrænsning i hvor
mange forløb et barn kan deltage i
Ekstra lærer i alle projekttimer på ældste trin (tværfagligt arbejde)
Pædagogisk medhjælp på alle trin
Førskole april-maj-juni-juli ’Bikuben’ – daglige timer med lærerkræfter
Frivillig musik og kor i 4 lektioner hver uge i SFO
Gæstelærere, udflugter til museer o.l.
Alle lærere har minimum 30 timers formelt efteruddannelse pr. år
Lærerne holder ugentlig 1½ timers trinmøde med fokus på børnenes trivsel, undervisningen og
læring
Lærere, pædagoger, kontorpersonale og pedeller holder ugentlig ½ timers orienteringsmøde, så
alle ved, hvad der foregår på skolen

SFO






Alle børn, uanset alder, må være på skolen, kl. 06.45-8.00 og kl. 14-17 (fredag kl. 14-16)
3 uddannede pædagoger og 1 pædagog-assistent samt timelønnede uuddannede
vikarer/ungarbejdere
Faste og aktuelle aktiviteter inde og ude
Alle i SFO har hver især mindst 9 timers efteruddannelse pr. år
Åbent i ferier, hvis der mindst er børn fra 5 familier. Dog lukket tre uger i sommerferien og mellem
jul/nytår

Livø – lejrtur hvert år for alle fra 0.-9. klasse
I 3 dage drager vi af sted til Limfjordsøen, hvor trinene bor i hvert sit hus. Hvor vi dagligt gør noget med
hele skolen, på trin og med klasserne.

Studieture for 8. og 9. klasse
Der er 4 studieture både i 8. og i 9. klasse. To dage i opstart af skoleåret, fire dage i november, hvor turen
går til udlandet, og tre dage i foråret. Hvor turen går hen her, er afhængig af afgangsprojektet for 9. klasse.
Der opkræves pt. et beløb svarende til kr. 3.500,- med modregning af det allerede indbetalte depositum fra
indmeldelsen på Bifrost. Resten af studieturene betales af skolen.

Idræt for 8. og 9. klasse
Med et spændende og varieret program, som foregår i DGI-huset, bowlinghal, atletikbanen,
svømmehal osv. Dertil kommer forskellige instruktører, der kan 1. hjælp, zumba osv.
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Leje af Holtbjerg Hallen til idræt for 4. og 5. klasse, samt 6. og 7. klasse inkl. bustransport.
Svømmeundervisning
i DGI-huset for 3. klasse
Multimediepenge
Copy-dan, tekst/node, AVU-kopier samt CFU-film/tv
IT-programmer
Med licens til både skolens og egne private computere, fx mikroværkstedet med CD-ord og
træningsprogrammer i engelsk, tysk, 10-fingersystem osv.
Hent programmerne i www.tjektasken.dk. Adgang til forskellige relevante hjemmesider, fx danske
dyr, verdens dyr og elektroniske frilæsningsbøger.
Kor-/musik-stævner + bustransport frem/tilbage
Idrætsstævner + bustransport frem/tilbage
På skolens motionsdag har vi flere gange lejet Sportscenter Holing fra kl. 08.00-14.00, hvor
børnene på tværs af alder har prøvet forskellige typer sportsgrene.
Bygningen
Høj standard for vedligeholdelse. Alle vægge på skolen bliver fx malet mindst hvert 2. år
Renoveringsplan
Rengøringsselskab alle frem hverdage, høj standard

Udeareal
Nyistandsat legeplads herunder nye legeredskaber, havemøbler, bænke, bålhus mm.

Skolepenge
Skolepengene dækker som nævnt både over skolegang og fritidsordning, udgifter til lejrskolen på Livø,
bogpenge, multimediepenge, og Copy-dan. Samt til rengøring, renovering og vedligeholdelse af bygningen
og udearealet.
Forældreindbetaling og tilskud fra Staten udgør størstedelen af skolens økonomiske grundlag.
Skolepengene betales forud. Første opkrævning består af depositum (svarende til den aktuelle sats for
skolepengene, der reguleres hvert år), skolepenge og eventuelt mælk og frugt. Når barnet går i 8. klasse, vil
pengene for depositum blive overført til studierejse-kontoen. Hvis barnet meldes ud før 8. klasse, bliver
depositummet udbetalt eller modregnet i næste måneds skolepenge-/modregnet i udestående. Ved
udmeldelse gives besked til kontoret, der er en måneds opsigelse.
Første indbetaling af skolepenge opkræves via tilsendt girokort; herefter sker alle økonomiske
mellemværender over PBS.
Se yderligere ”Info-folder om livet på Bifrost”, som findes på hjemmesiden under fanen ’Information’ og ’Generel information’.
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