
 

V e j l e r n e s  

N a t u r f r i s k o l e  

VIBEN 

FRISKOLENS  NATURBØRNEHAVE  

OG  VUGGESTUE  

Viben vægter anerkendelse, nære relationer, 

sociale kompetencer og ikke mindst at se na-

turens rum og elementer som en vigtig faktor 

i børnenes kropslige aktiviteter, sanseople-

velser, fantasi og erfarings-dannelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅBNINGSTIDER  I   

V IBEN  OG  SFO: 

•  Mandag - torsdag: 6.00 - 17.00 

•  Fredag:   6.00 - 16.30  

PRAKTISKE  OPLYSNINGER :  
 

Vejlernes Naturfriskole 

Højstrupvej 110, Øsløs 
7742 Vesløs 

www.vejlernesnaturfriskole.dk 
info@vejlernesnaturfriskole.dk 

 
 

Tlf skolen: 32 18 30 36 
Tlf SFO: 32 14 87 60 
Tlf Viben: 32 15 30 36 

 

PRISER :  
 

• Se skolens hjemmeside. 

 
 

Der gives søskenderabat og mulighed for an-

søgning om hel– eller delvis friplads. 
 

Vil I høre mere, er I velkomne til at ringe og få 

en snak med: 

 
 

• Skoleleder Niels Jørgen Andersen. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Vejlernes Naturfriskole er beliggende i Øsløs (se det grønne kryds), 
som ligger 23 km øst for Thisted og 19 km vest for Fjerritslev. 



Vejlernes Naturfriskole 

Vejlernes Naturfriskole er beliggende i 

”Landet mellem hav og fjord” med Vej-
lerne som nærmeste nabo. 
 

Vejlernes Naturfriskole er opstået, fordi 
befolkningen mener, vi har noget helt 

unikt, som skal udnyttes og videregives 
til vore børn. 

 
Skolen inddrager de lokale ressourcer 
og faciliteter, vi har i området, og bør-

nene skal sammen med voksne udvikle 
troen på sig selv og fællesskabet. 

V ISIONER :  

Målet med Vejlernes Naturfriskole er at skabe 

et kvalitetstilbud til forældre og børn, som 
ønsker en skole for hele mennesker og ikke 
bare for hovedet. 

 
Vejlernes Naturfriskole er placeret i et områ-

de, der både omfatter Vejlernes Naturreser-
vat, fjord, hav, skov, klithede, oldtidsminder, 

landsbyer og dyrkede marker.  
 
Vi vil inddrage alle egnens unikke ressourcer i 

undervisningen. Undervisning i det fri kan 
udvikle børnenes sundhed, motorik og intel-

lekt på en anden måde end i et traditionelt 
klasseværelse.  

 
Børnene skal sanse konkret for at forstå bed-
re. 
 

BASEN—SKOLENS  GRØNNE   

FRISTED :  

Basen er lokaliseret midt i et stykke blandet 

skov med både ege-, bøge- og grantræer.  
 

En hytte, som er lavet i samarbejde med bør-
nene, skaber ly i uroligt og vådt vejr.  
 

En brændeovn, som er lavet af en olietønde, 
er vores komfur, når vi skal lave pandekager. 

Også fremragende retter med bl.a. svampe, 

brændenælder og bøgeblade er gennem ti-
den blevet frembragt sammen med børnene. 

 
Omgivelserne appellerer til leg og fantasi. 
Der kan klatres i træer, bygges huler, findes 

dyr, kigges på svampe, snittes i træ, leges 
gemme, svinges i reb etc.  

 
Et bål bliver ofte tændt så spånerne fra det 

snittede træ, har et godt sted at lande, og så 
er et tændt bål en af de bedste ting at have, 
når der skal sludres om dette og hint… 

 
”Basen” inddrages meget i undervisningen 

på Friskolen. 

 
 


