Generel information
Beliggenhed:
Ørestad Friskole ligger i Ørestad Nord, ved siden af DR-byen, Amagerfælled og metrostationen DR-Byen.
Adresse:
Nordre Digevej 6, 2300 København S
Telefon kontor: 3312 8181
Telefon Fri leg: 5059 5512
Skolen har åbent:
Mandag-torsdag fra kl. 7.30-16.30
Fredag fra kl. 7.30-16.00
Mail
Mail
Mail
Mail

kontor: info@oerestad-friskole.dk
skoleleder, Anne Godt-Hansen: agh@oerestad-friskole.dk
sekretær, Jeannie Persson: jpe@oerestad-friskole.dk
administrativ medarbejder, Lisbet Lammert Hartmann: lih@oerestad-friskole.dk

Skolefritidsordning:
På Ørestad Friskole er elevernes frie leg og måltider en integreret del af elevernes skoledag. Det betyder i
praksis, at skoledagen indeholder god tid til leg og tre måltider (formiddag, frokost og eftermiddag) hver
dag. Alle elever er også ude at bevæge sig mindst en time om dagen. På denne måde er fritidsordningen
integreret i skoledagen. Eleverne har en samlet skoledag, som bare består af forskellige elementer på
forskellige tidspunkter af dagen: Undervisning, fri leg og måltid.
Eleverne har obligatorisk skoletid fra kl. 8-15 (fredag til endt undervisning) og eleverne kan derefter blive til
kl. 16.30 (16 om fredagen).
Om eftermiddagen tilbyder vi i perioder værksted og drama.
Indskrivning:
Hvis I ønsker en plads til jeres barn i en eksisterende klasse, kontaktes sekretæren.
Skolepenge:
Første barn: 2.676 kr. om måneden.
Øvrige børn: 2.074 kr. om måneden.
Prisen inkluderer også betaling for den integrerede skolefritidsordning samt den obligatoriske madordning.
Det er muligt at søge om fripladstilskud, hvis familiens indkomst er lav. Kontakt gerne kontoret for at høre
nærmere.
Indskud og depositum:
Før skolestart betales et indskud på 3.000 kr. Indskuddet tilbagebetales ikke.
Derudover betales et depositum på 8.028 kr. Depositummet kan modregnes skolepengene i de 3 sidste
betalingspligtige måneder.
Udskrivning:
Forældre, der ønsker at melde deres børn ud af skolen, skal give besked til skolelederen og til det
pågældende barns klasselærer. Udmeldelse sker med 3 måneders varsel.

Skoleferierne:
Skolens pasningsordning er åben den første uge efter elevernes sommerferie begynder og igen sidste uge
før skolestart. Herimellem er skolen lukket. Pasningsordningen er for de familier, der ikke har andre
pasningsmuligheder. Skolen stiller en medarbejder til rådighed og de deltagende familier skiftes til at være
med en dag.
Skolen har helt lukket i de øvrige skoleferier.
August 2018.

