
Fra sut til afgangseksamen: Thorlund skaber rammer om hele børnelivet 
I institutionen i Thorlund findes der både bleer i størrelse tre og elevsko i størrelse 45 - her kan 

børnene nemlig starte i vuggestue, fortsætte i børnehave og blive indtil grundskolen er afsluttet.  

 
Både Sophia, Mille, Josefine, Louise, Nikoline og Malou har gået i Naturbørnehaven i Thorlund. Nu går de alle på Friskolen. 

Tekst og billeder af Kathrine Bøgelund 

”Tip-tap-tønde, nu må vi begynde.” Sådan lyder det både inde fra børnehaven og fra vuggestuen i 

Thorlund. Børnene sidder og holder hinanden i hænderne rundt om de dækkede borde, som de gør 

før alle måltider.  

 

For i Thorlund færdes der ikke længere kun skoleelever som for ti år siden. I løbet af de seneste år 

har Thorlund Friskole været igennem en vældig udvikling. I 2007 havde skolen 30 elever, og nu 

rummer Thorlund 60 skoleelever fordelt på 0. til 8 klasse, samt 25 børnehave- og vuggestuepladser.  

 

I august 2019 starter Thorlund en ny niende klasse op. Den vil betyde, at børnene kan opholde sig i 

Thorlund fra de er ét år, til de er parate til at starte på en ungdomsuddannelse. Ifølge Skoleleder Søren 

Falsig skyldes den store udvikling én ting. 

 

”Dét, som Thorlund virkelig kan, er at bringe vores værdier til live. Vi tilbyder eleverne en tryghed 

og et nærvær, og vi stræber efter at være ”hjemmets forlængede arm,” som Grundtvig sagde det. Det 

helt specielt, at alle kender hinanden i hele huset. Det giver rigtig gode betingelser for trivsel både 

blandt børn og voksne,” siger han. 

 



 
Mikkel og Frida har begge gået i naturbørnehaven, da den åbnede. De har begge valgt at blive i ’Thorlund, hvor de nu går i syvende 

klasse sammen – og de skal også gå i den nye niende klasse, når den starter i 2019. 

Naturbørnehaven ernærer skolen 

Netop dét, at alle børn og voksne trives med hinanden, er også en stor grund til, at så mange børne-

havebørn fortsætter videre i skolen i Thorlund. Inden børnehaven åbnede i 2007, tiltrak friskolen 

indskolingsbørn fra andre skoler. Men nu hvor børnehaven er fyldt ti år, har skolen opbygget sin egen 

fødekæde. 

 

Da Naturbørnehaven åbnede var Frida og Mikkel nogle af de mindste til at løbe rundt på de store 

udendørsarealer. Frida og Mikkel går nu i syvende klasse og er glade for, at de har kunnet fortsætte i 

de samme trygge rammer i Thorlund. 

 

”Det bedste ved at gå på en lille skole er fællesskabet, for eksempel at både store og små sidder 

sammen til fælles spisning, og at klasserne ikke er så store. Alle på skolen kender hinanden, og det 

er rart,” siger Frida. 



 
I Thorlund får børnene hver dag mad serveret af køkkenet. Det giver lighed, når alle sidder blandet på tværs af alder og spiser det 

samme. Samtidig skiftes børnene til at hjælpe med at kokkerere.  

Tryghed er nøglen 

Hvis børnene vælger at fortsætte fra vuggestue til børnehave og videre i skole i Thorlund, skaber det 

en rød tråd med fokus på de samme værdier. Men værdierne er ikke det eneste børnene kender, når 

de hopper fra børnehave til skole.  

 

Alle børnene i Thorlund kender nemlig hele personalegruppen, fra kontorfolk og lærere til køkkenle-

der og pædagoger. Det gør overgangen fra børnehavebarn til skoleelev nemmere, mener Birgitte Ro-

sendahl. Hun startede som lærer på friskolen i 2003 og har i flere omgange været de nyeste skolebørns 

klasselærer. 

 

”Det er nemt at give ’vores egne’ børnehaveklasseelever en god start på skoletiden, for de kender mig 

i forvejen. Det giver samtidig mere plads til at integrere de helt nye, der kommer fra andre børneha-

ver,” siger Birgitte.  

 

Et lille sted med tætte relationer 

Nede i børnehaven er der atter en ble, der skal skiftes. Der er et par børn, der skal have hjælp med at 

få sko på. Og en der skal have vasket hænder. Ja, uanset hvor i landet man er, er der nok at lave, når 

man arbejder med børn.  

 

Alligevel er der noget, der gør Thorlund mere tiltalende end andre steder, mener Lone Thorup, der 

har været leder af Naturbørnehaven og –vuggestuen siden 2016. 



 

”I en lille børnehave som vores er der langt mere nærvær. Samtidig arbejder vi med tætte relationer 

mellem børn og voksne og mellem personale og forældre,” siger Lone Thorup.  

 

Hun er overbevist om, at kombinationen af Thorlunds størrelse, fokus på udeliv og de klare værdier 

former børnene på bedste vis. 

 

 
Lone Thorup, Leder af Naturbørnehaven og –vuggestuen, hjælper Anna Bella med at få tørret mudder af, inden de skal have mad. I 

baggrunden får Lily hjælp af Jasmin til at vaske hænder. 

Uglerne guides videre 

I skolen er børnene opdelt i fire grupper efter alder: mini-, lille-, mellem- og storegruppe. Børnene i 

Naturbørnehaven og –vuggestuen er også inddelt i grupper, og i bedste naturstil er grupperne opkaldt 

efter ugler. Vuggestuebørnene er natugler, og så følger børnehavebørnene som sneugler, hornugler 

og skovugler.  

 

For de ældste i børnehaven arbejdes der på ugentlig basis med den såkaldte ”Skovugleklub.” Elvin 

på fem år bliver spurgt om, hvor mange kastanjer han mangler, hvis han har tre og gerne vil have seks 

i alt. Selvom det egentlig er Elvin, der skal svare, begynder alle børnene at gætte. Til sidst bliver de 

alle enige om, at der nok mangler tre kastanjer.  

 

Skovugleklubben sikrer, at børnene bliver fortrolige med forskellige skolefag. Det sidste halve år før 

skolestart, er skovuglerne med til morgensang med skolen, og de sidste par måneder går de i skolens 



SFO om eftermiddagen. Lige inden sommerferien har de en skoledag med Birgitte i minigruppen, 

hvor de kan få lov til at prøve skolen af.  

 

En personalegruppe der fungerer 

Med en voksende børneflok følger også en større personalegruppe. For ti år siden var der blot otte 

ansatte i Thorlund. Nu har hele 20 ansatte deres daglige gang i huset. Ifølge skoleleder Søren Falsig 

har det været en udfordring at gå fra at være en meget tæt lærerflok til at skulle rumme både pæda-

goger og serviceansatte. Men det har mest af alt bragt godt med sig: 

 

”Jeg er stolt af mange ting ved Thorlund, men mest af alt er jeg stolt af vores personale. Det er en 

kæmpe berigelse, at alle fungerer så godt sammen, og vi har virkelig lært at udnytte hinandens for-

skelligheder og kompetencer,” siger Søren Falsig. 

 

Inde fra kontoret lyder et kald fra Karin Pehrson, der er ansat som kontorassistent og afdelingsleder 

af SFO’en: 

”Søren, du er da et teknisk geni, er du ikke? Computeren virker ikke,” siger hun.  

 

Søren kigger først på computeren og derefter på det løse stik på gulvet. Han sætter stikket i kontakten 

– nu virker computeren igen. Karin og resten af lærerne på lærerværelset griner. Det smitter af på 

eleverne, at lærergruppen har det rart med hinanden. Mikkel, der går i syvende klasse, er glad for, at 

eleverne altid kan – og tør - gå til personalet, hvis noget nager.  

 

”Vores lærere er ikke bare lærere: de er også vores venner,” siger Mikkel.  

 



 
Skoleleder Søren Falsig, lærer Birgitte Rosendahl og Leder af Naturbørnehaven og –vuggestuen Lone Thorup er stolte af den udvikling 

Thorlund har været igennem i løbet af de seneste år.  

Fra sneugle til storegruppeelev 

Det nyeste tiltag i Thorlund er de mange krybber nede i soveskuret. De kom til i 2015, da vuggestuen 

åbnede. Her arbejdes der ligesom i børnehaven på, at hele huset skal hænge sammen. Det er de samme 

fem voksne, der arbejder i vuggestuen og børnehaven, så børnene kan være trygge ved at komme 

videre i børnehave.  

 

Vuggestuen og børnehaven er sammen om morgenen og eftermiddagen, og derudover er der stor 

genkendelighed, fordi de har mange af de samme rutiner - som at sige ”tip-tap-tønde,” før man spiser. 

Det gør det nemt at starte i den ene ende af huset og komme ud af den anden 14 år senere, når børnene 

er storegruppe-elever. 

 

”Dét, Thorlund kan, er at skabe en sammenhæng i et børneliv fra 0-15 år. Jeg sammenligner det lidt 

med ’Børnene fra Bullerby’, hvor alle er en del af en familie. Nærheden og trygheden her på stedet 

er helt særlig, og der er en enorm varme i hverdagen,” siger Lone. 

 

Thorlund bygger på fællesskab 

”Det er sjovt, at få lov til at være et forbillede for de mindre. Jeg kan nemlig tydeligt huske, at jeg så 

op til skolebørnene, da jeg gik i børnehave,” siger Frida. 

 



Både Mikkel og Frida kan huske, fra da de selv gik i børnehave, at de større børn brugte deres fri-

kvarter på at lege med dem. Noget, som de selv bruger deres frikvarter på nu. Lærer Birgitte Rosen-

dahl synes, at det skaber noget fantastisk, at de store børn bruger tid med de mindre. 

 

”Det helt specielle ved Thorlund er stedets ånd. Det er svært at sætte ord på. Alle bidrager til fælles-

skabet på hver deres måde, og alle tager sig af hinanden,” siger hun. 

 

 
På den store legeplads kan børnene mødes på tværs af aldersgrupper. Her er der også rig mulighed for at blive vant til alle de ansatte.  

Thorlunds udfordring er dets styrke 

Ifølge Lone Thorup er der også udfordringer ved at være en lille institution. Hvis en årgang f.eks. er 

meget lille, er det ikke sikkert at alle børn synes, de passer ind. Men det er samtidig styrken i Thor-

lund, for så kan der rykkes rundt på grupper og klasser, så der tages hånd om alle børn. 

 

”Det fantastiske ved at gå fra vuggestuen og helt til skolen er, at vi kan tilpasse det hele efter det 

enkelte barn. Man kan både gå frem og tilbage, og vi kan rumme de mange forskelligheder,” siger 

Lone  

 

Eksempelvis forklarer Lone, at hvis et børnehavebarn, der netop har gået i vuggestue, har en dag, 

hvor det hele er lidt for meget, kan det få lov til at tage en dag med sine gamle venner i vuggestuen. 

Modsat kan et barn også få lov til at være sammen med nogle lidt ældre børn, hvis barnet er modent.  

 

 

 



Store planer i 2019 

Det er ikke kun antallet af børn, der er har haft vokseværk de seneste ti år. Der er nemlig også blevet 

bygget en hel del til. Blandt andet er førstesalen blevet totalrenoveret, og det, der nu er børnehave og 

vuggestue, har også fået en ordentlig omgang. Køkkenet er blevet istandsat, og der er kommet to 

ekstra klasselokaler til i en helt ny bygning.  

 

Næste udvidelse byder på to nye klasseværelser, et større køkken og et nyt musiklokale. De nye byg-

ningsudvidelser leder alle hen til Thorlunds største fremtidsplan: at starte en niende klasse op i 2019.  

 

Både Frida og Mikkel har allerede besluttet, at de skal gå i den nye niende klasse. Det har netop altid 

har været drømmen, at børnene kan blive i Thorlund fra de er helt små, til de er færdige med grund-

skolen, siger skoleleder Søren Falsig: 

 

”Vi har altid gerne ville op på 72 elever, og netop her skal vi finde en balance. Hvis vi bliver større 

end det, bliver det pludselig en helt anden skole, og det er ingen interesserede i. Som det er lige nu, 

fungerer det hele til UG,” siger han. 

 

Nede i vuggestuen er børnene blevet færdige med at spise. Men før de er helt klar til at komme ud og 

få en middagslur i krybberne, tager de hinanden i hænderne og siger tak for mad:  

 

”Tak for mad og velbekom, nu er maven ikke tom.”  

 

 
Aslak og Asgar er klar til at spise i vuggestuen – men inden da, skal de lige sige ”tip-tap-tønde.” 



Mikkel og Frida, 13 år. Har begge gået i 

naturbørnehaven og går nu i 7. klasse.  

 

Mikkel: ”Jeg kan huske fra børnehaven, at 

vi sang om morgenen og spiste morgenmad 

sammen. Og så kan jeg huske, at jeg tit var 

glad.” 

Frida: ”Jeg kan huske, at jeg var meget sam-

men med Ingeborg, som jeg stadig går i 

klasse med nu. Og så ville jeg aldrig hjem, 

fordi jeg havde det så rart i naturbørneha-

ven.” 

 

 

Josefine, 7 år. Har gået i Naturbørnehaven 

og går nu i 1. klasse 

Jeg kan huske fra børnehaven, at vi havde 

Skovugleklub. Jeg kan huske vi var ude det 

meste af dagen og fik frisk luft. Og vi måtte 

lege alt det vi ville.  

På første skoledag var det rart, at mine venner 

fra børnehaven også startede i skole med mig. 

Jeg kan huske, at jeg glædede mig til at starte, 

og jeg var ikke ret nervøs. Jeg kendte godt 

Birgitte, inden jeg startede i skole, for vi 

havde været på besøg i skolen. Så det var lidt 

som at fortsætte i børnehave, bare hvor man 

lærer noget mere.  

 

Elvin, 5 år. Går i Naturbørnehaven og skal 

starte i skole til sommer 

Jeg glæder mig til at starte i skole. Jeg tror 

bare, det bliver hyggeligt, og jeg tror, jeg får 

en masse gode venner. Når jeg starter i skole 

må jeg selv bestemme, hvor meget tøj jeg ta-

ger på udenfor. Så må jeg altid have løbesko 

på – i hvert fald når det er godt vejr. 

Lige nu går jeg i skovugleklub, hvor vi læser 

bøger. Nogle gange spiser vi i spisesalen med 

skolebørnene. 

 

 

 



Annabella, 3 år. Har gået i naturvugge-

stuen og går nu i børnehave 

Lige nu er vi ved at pynte børnehaven op. Når 

man har lavet fastelavnspynt, må man gå ud 

og lege. Jeg skal ud og lege med Sofia. Jeg 

gik også i vuggestue med Sofia. Dengang sov 

jeg til middag, det gør jeg jo ikke nu. Engang 

i vuggestuen havde jeg en frugtfrø med til 

min fødselsdag. Og da det var sommer, blev 

jeg malet i ansigtet. Da jeg gik i vuggestue 

måtte jeg ikke spytte. Men det må man jo al-

drig. 

 

 

 

 


