
Velkommen til Stenderup Skole. 
 
Stenderup Skole og Børnehave er beliggende i landsbyen Stenderup-Krogager i et naturskønt 
område ca. 10 km sydvest for Grindsted. 
 
Skole og børnehave er kendetegnet ved et godt samarbejde med forældre, glade og aktive 
børn, en dygtig medarbejderstab og en meget stor opbakning fra lokalsamfundet. 
 

Stenderup Skole er et-sporet med elever i 0. - 6. klasse. Der arbejdes med aldersblandet 
undervisning, undervisning i hold og undervisning på årgangen. 
Skolen har landsbyordning, hvilket betyder, at børnehave, SFO og skole drives sammen. Vi har 
rullende skolestart 4 gange om året og har særlig fokus på overgangen fra børnehave til skole 
samt på skoleskiftet (overgangen) fra Stenderup Skole til Søndre skole, der ligger i Grindsted.  
 
Vi ønsker, at Stenderup Skole og Børnehave skal være et udviklende og trygt sted for børn og 

voksne og har fokus på, at trivsel og omsorg er med til at styrke fællesskabet. Vi har særlig 
fokus på faglighed og vægter, at alle elever udfordres og bliver så dygtige, de kan. Skoledagen 
varieres, så elever bl.a. gennem bevægelse og leg opnår størst mulig læring. Hver fredag har 
vi fordybelsesdag, hvor elever og lærere har en større mængde sammenhængende tid inden 
for det samme fagområde. Det giver mulighed for tid og ro til at fordybe sig, til undring og til 
at lade sig rive med af noget, der er spændende og motiverende. Der er plads til projekter, der 
får de kreative, innovative og entreprenante tankegange i spil hos eleverne. Læring og 

kreativitet er nøgleord. 
 
Skolen har en god beliggenhed med åbne udeområder, hvor der er adgang til frisk luft og leg i 
naturen. Her kan nævnes ”skoven”, hvor der bygges huler, bakken, der flittigt bruges, når der 
falder sne. Så har vi Ravnsborg, som er et overdækket udeundervisningslokale. Her er der 
også bålplads. Inden for gåafstand har vi Ansager Å, hvor dyrelivet under vandet undersøges i 

naturfag. 
 
Vi har Teglgårdshallen, hvor idrætstimerne foregår i vinterhalvåret. I sommerhalvåret foregår 
det udendørs på skolens boldbaner eller multibanen. 
 
Hvert år har vi musical på skolen, hvor alle elever fra mellemtrinnet samarbejder om dette 
projekt, der munder ud i en stor forestilling, der vises til skolefesten. Alle har en funktion, 
nogle syr kostumer, andre laver kulisser, synger og/eller spiller musik eller har en rolle i 
stykket. 
 
På Stenderup Skole er man med i et fællesskab, hvor faglighed, samarbejde og kreativitet går 
hånd i hånd. Vi har fokus på børns læring. 
 
På Stenderup Skole samarbejder de voksne – lærere/forældre - om barnet. De voksne bruger 
hinandens viden, så det kommer det enkelte barn tilgode.  
 
På Stenderup Skole kan, vil og gør vi… sammen! 

 

 


