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Børn kan lære meget, hvis de trives godt. 

Børn, der trives godt, lærer deres eget værd. 
Børn, der kender deres eget værd, bliver selvstændige mennesker. 
Selvstændige mennesker tager ansvar for eget liv og andres trivsel. 

At få et godt liv er at forstå det. 
At forstå livet kræver lærdom. 
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Regnbueskolen 

Skolens grundlag er udstukket af en gruppe 
forældre, som oprettede Regnbueskolen i 
1987. 
 
Regnbueskolen er åben for alle og bekender 
sig ikke til en bestemt ideologi. 
 
Skolen opdrager barnet til at skabe åbenhed 
og respekt i forholdet til andre mennesker. 
 
Barnet skal opleve selvværd. Nysgerrigheden og lysten til at lære må ikke ødelægges. 

Opbygning 

Børnene er opdelt i farvegrupper med to alderstrin sammen. 
Gulerødder: 0. - 1. klasse  
Blå: 2. - 3. klasse  
Grøn: 4. - 5. klasse  
Lilla: 6. - 7. klasse  
Orange: 8. - 9. klasse  
 
Undervisningen på Regnbueskolen indeholder både 
fagdelt og tværfaglig undervisning, emneuger og 
større fælles projekter. 
 
Alle børn går i skole fra kl. 8.00 – 14.05. Alle børn på skolen bliver undervist 31 lektioner om 
ugen.  
 
Fællesskabet betyder meget på Regnbueskolen. Hele skolen er f.eks. samlet to gange om 
dagen, til morgensamling kl. 8.00 og spisning kl. 12.00. 
 
Børnene deltager på skift i madlavning, opvask og oprydning. 
 
Skolen har pasningsordning fra 6.45 – 17.00 (fredag 16.30).  



Forventninger 

Regnbueskolens idégrundlag bygger på forældrenes aktive medleven i skolens hverdag. Det 
forventes, at forældrene løbende holder sig orienteret om, hvad der sker på skolen både via 
SkoleIntra og deltagelse i arrangementer på skolen. 

 
Forældrene deltager desuden i at rengøre og 
vedligeholde skolen. Det betyder, at man 4 
gange om året må afsætte lørdag formiddag 
(kl. 9.00 – 11.30) til skole-rengøring samt to 
gange til arbejdslørdag (kl. 9.00 – 16.00).  
 

Indmeldelse 

Hvis man er interesseret i at melde sit barn ind på Regnbueskolen, skal familien først være 
medlem af Regnbueskolens skolekreds.  
Det koster 150 kr. om året og sker ved, at man henvender sig på kontoret.  
 

Ny elev i 0. klasse 
Forældrene indkaldes til informationsmøde torsdag d. 
1.11.2018, hvor der er Åben skole. 
Fredag d. 11.1.2019 er der Indskrivning.   
På Regnbueskolen er der førskoletilbud fra  
1.3.2019, hvor Krummerne til den kommende 0. klasse 
starter. 
Der optages hvert år 15 elever i 0. klasse.  
 
Ny elev i øvrige klasser 
Hvis en klasse bliver under 15 elever, vil vi optage nye elever. Pladsen tilbydes til den elev, der 
står øverst på ventelisten. Man skal være medlem af skolekredsen, før man kan stå på 
ventelisten. 
 
Se evt. efter ledige pladser og indskrivningspolitik på www.regnbueskolen.dk - hvem er vi? 

 

Skolepenge 

Alle forældre betaler det samme beløb i skolepenge som inkluderer undervisning, frokost, 
ind- og udlandsture, arrangementer og pasning efter skoletid.  
Skolepenge pr. måned i skoleåret 2018-19: 
1. barn: 1870 kr., 2. barn: 1400 kr., 3. barn: 910 kr., 4. barn: gratis 
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Bestyrelsen 
Regnbueskolen er en selvejende institution med en skolekreds, der består af forældre og 
andre interesserede. 
 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges blandt skolekredsens 
medlemmer på den årlige generalforsamling. 
Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. 
 
 

  

 
Kontakt 

 

Regnbueskolen 
Vadstedvej 101 
8450 Hammel 

 
tlf. 86 96 51 11 

 
www.regnbueskolen.dk  

 mail@regnbueskolen.dk 
 

Skoleleder: Flemming G Sørensen 
Bestyrelsesformand: Jesper Sørensen 
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