
De ti lærere på Regnbueskolen står 
sammen i tykt og tyndt og supplerer 
hinanden både fagligt og socialt, når 
de underviser skolens 154 børn

Der er ro i klasseværelset på Regnbueskolen. De 
30 elever i 6. og 7. klasse er dybt optaget af de 
matematikstykker, som udformer sig på tavlen. 
På Regnbueskolen er der altid to lærere i klasse-
værelset i alle timer – både i dansk, matematik, 
engelsk og geografi, og det er en stor fordel for 
både elever og lærere. 

”Som ny lærer giver det en helt 
anden start, at vi er to lære-
re i klassen. Vi planlægger 
undervisningen sammen, og 
der er plads til de elever, 
som er langt fremme – 
og dem der har brug for 
ekstra hjælp,” siger Emilie 
Bildsted Petersen, som blev 
uddannet lærer i sommeren 
2014 og startede på Regnbue-
skolen i januar. 

Der er ansat 19 personer på skolen, 
der tager sig af undervisning, SFO, køkken 
og kontor. Det betyder, at den lille flok er sammen-
tømret og let kan supplerer hinanden på tværs af 
klasserne. 

”Det har været en rigtig rar oplevelse at starte på 
Regnbueskolen. Jeg er blevet taget imod med åbne 
arme. Her kan man ikke gemme sig, da vi ikke er 
så mange lærere, og selvom jeg er ny, så bliver 
min stemme taget meget seriøst,” fortæller Emilie 
Bildsted Petersen, der underviser elever i 4. – 9. 
klasse.

Kokke i køkkenet  
Går man lidt udenfor klasseværelset dufter det af 
krydderier, kylling og friskbagt brød. I køkkenet 

er et hold elever i gang med at skrælle 
gulerødder og bage rødbedebrød til 

skolens elever, som spiser sam-
men hver dag. 

Da der er forholdsvis få læ-
rere på Regnbueskolen, får 
de ofte opgaver, som er lidt 
anderledes end traditio-
nelle lærer-opgaver. 

”Skolens størrelse gør, at 
vi kender hinanden rigtig 

godt, og vi hjælper og sup-
plerer hinanden. Ledelsen 

er tæt på – og der er plads til 
at sige sin mening. Da vi er en 

forholdsvis lille flok, får vi også mere ad-
ministrative opgaver, og det er rart at være en del 
af fællesskabet hele vejen igennem,” siger Emilie 
Bildsted Petersen. 

Lyst til læring 
Netop fællesskabet hos både elever, lærere og foræl-
dre er vigtigt på Regnbueskolen. Her er forældrene en 
del af rengøringsordningen og arbejdsweekender, og 
fællesarrangementer styrker sammenholdet på hele 
skolen. Det faglige spiller også en væsentlig rolle, 
hvor det primære mål er at skabe unge mennesker, 
som forsat har lyst til at lære, når de forlader Regn-
bueskolen.

”Hvis man trives og er med i fællesskabet, så kan 
man også lære noget. På Regnbueskolen får vi robu-
ste børn, der stadigvæk har lyst til at gå i skole, når vi 
sender dem videre ud i uddannelsessystemet,”  siger 
Flemming Sørensen, skoleleder på Regnbueskolen. 

FARVER, FÆLLESSKAB OG FAGLIG-
HED PÅ REGNBUESKOLEN I HAMMEL 

Vidste du at…
Regnbueskolen har 27 år på bagen 
og ligger på Vadstedvej 101 i Hammel
Der er ansat 19 personer på skolen, 
der tager sig af undervisning, SFO, 
køkken og kontor.
Skolen har 154 elever fra 0 til 9. klasse, 
som spiser sammen hver dag
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Skolen er et forpligtende og 

involverende fællesskab. Vi lægger 
vægt på det personlige og faglige 
engagement, hvor fleksibilitet og 

frihed er nøgleord.  
 

På skolen er et legende læringsmiljø 
og tværfaglighed fundamentale 

værdier. 
 
 

 

 
Bevægelse og leg i undervisningen. Der er altid 

to lærere til at varetage undervisningen. 

 

 
Skoleåret er fuld af traditioner. Her er det 

projektfremlæggelse i 6. og 7. kl. 

 

 
8. og 9. kl. tager hvert år på udlandstur.  

Her er det en tur til Berlin.  
Andre år går turen til London. 

 

 
Alle skolens elever og lærere tager hvert år  

på tur sammen. Her er det Bogensholmlejren.  
Hvert andet år går turen til Livø. 

 
Alle børn på Regnbueskolen får den 

anerkendelse og de udfordringer, både 
personligt og fagligt, de har brug for. 

 
Børnene udvikler sig i et kreativt, rummende 

og socialt velfungerende miljø. 
 

Familier på Regnbueskolen engagerer sig i 
børnenes skolegang, skolens liv og udvikling. 

 

 
Lærerne tilrettelægger 

undervisningen, så den bedst 
understøtter elevernes glæde, 
nysgerrighed og lyst til at lære. 

 
Rammerne understøtter muligheden 

for at kombinere det boglige, det 
motoriske og det kreative. 

 
 

 

 

 
Der er morgensamling hver dag, hvor der  
synges, holdes oplæg, fødselsdage fejres  
og eleverne præsenterer for hinanden. 

 

 
Hvert år laver vi enten teater eller har  

minisamfund, hvor alle elever deltager.  
Her er det ”Her er dit liv – H.C. Andersen. 

 

 
Eleverne i 0. – 7. klasse hjælper med 

 at lave mad til resten af skolen.  

 

 
Børn og voksne spiser sammen hver dag. 

 
I hverdagen vægter vi både fællesskabet og 

det enkelte barns potentiale. 
 

Vi har få ledige pladser: 
En pige i 1. klasse  

og drenge i 7. – 9. klasse 
 

Regnbueskolen 
Vadstedvej 101, 8450 Hammel, 86965111 
www.regnbueskolen.dk      mail@regnbueskolen.dk 

”Her er Livø-tur for hele 
familien og arbejdsweekender. 

Forældrene er meget involveret, 
og børnene kender hinanden på tværs 
af klasser – det giver er stor tryghed 

i hverdagen,” 
siger Lars Julle Nielsen, som er 

forældre til to piger i 4. og 
6. klasse

Lars Julle Nielsen (tv) er far til to piger, som går på 
Regnbueskolen, Emilie Bildsted Petersen er ny lærer 
og Flemming Sørensen er skoleleder. 


