Skolens historie og baggrund

Skolens historie og baggrund i korte træk.
Ringe Friskole blev oprettet i 1875. I 1885 blev ”fortsættelses”skolen koblet til og blev siden til
efterskoleafdelingen.
Fra starten voksede skolen og der var gennem årene en hektisk byggeaktivitet, indtil sidst i 40’erne, da man indså
at en flytning af skolen var nødvendig.
Et par hundrede meter fra hvor skolen oprindelig lå, flyttede man i 1955 ind i nye og tidssvarende bygninger.
Imidlertid er også dette areal blevet mere end fordoblet frem til i dag og i dag har vi både bygget endnu en
sportshal og et musikhus og har netop færdiggjort ny administration, naturfagslokaler og nye drengeværelser.
Skolen har altid haft et godt og levende forhold til byen og har været præget af stabilitet.

Formålsbeskrivelse

Skolen har sit udgangspunkt i det Grundtvig/Koldske skole- og livssyn. Gennem mange fællesoplevelser,
morgensang + foredrag samt grundig undervisning er det formålet, at eleverne engageres og samtidig får lyst til at
erhverve nyttige kundskaber. Gennem et godt og nært forhold lærere og elever imellem, bl.a. ved elevernes
indflydelse på deres egen hverdag, skabes et trygt fællesskab på skolen.

Formålet er:
At lære eleverne at arbejde ansvarsbevidst, selvstændigt og i samarbejde med andre.
At lære eleverne at udnytte deres fritid på en fornuftig måde.
At give eleverne en grundig, tidssvarende faglig undervisning, så de dygtiggøres til at møde den udfordring som
tilværelsen vil stille dem.
At eleverne møder nye udfordringer og danner egne meninger for derved at kunne være medbestemmende om
fremtiden.
At lære at deltage i et fællesskab ved at bo, spise, arbejde og opleve sammen med andre.

Værdigrundlag:

Vil drive fri- og efterskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler, private grundskoler
og frie kostskoler.
Vil skabe en skole, der bygger på de værdier, der er indeholdt i Grundtvigs og Kolds skoletanker og menneskesyn
Vil med rod i den danske fri- og efterskoletradition forholde sig til tidens forandringer
Vil tilbyde en spændende og alsidig undervisning på et fagligt højt niveau
Vil - gennem undervisning og samvær - danne og uddanne selvstændige og ansvarsbevidste elever med en
demokratisk grundholdning.
Vil fremme elevernes lyst til at tage aktivt del i det samfund, vi alle er en del af.
Vil styrke elevernes faglige og sociale kompetencer og give dem mod til at være sig selv, men ikke sig selv nok.

Ringe Fri- og Efterskoles værdier:
Ligeværdighed og forpligtende fællesskab (rettet 28.11.07)
Gensidig tillid og respekt (rettet 28.11.07)
Engagement og livsglæde
Nysgerrighed og mod
Selvtillid og selvstændighed
Læring og udvikling
Dannelse og uddannelse

