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Classification: Public

Behovet for en international skole

Et meningsfuldt tilbud

I Ringkøbing Skjern Kommune har vi flere internationale virksomheder, hvor der 

ofte rekrutteres international arbejdskraft. Med en international skole i kommunen 

vil disse virksomheder kunne gøre sig mere attraktive for potentielle kandidater.

2844 udenlandske statsborgere i Ringkøbing-Skjern Kommune i alderen 20-64 år 

(Europa og OECD).

I Ringkøbing Skjern Kommune mærker vi den tiltagende internationalisering, og det 

vil være et stærkt tilbud til vores borgere, der enten periodevis arbejder i udlandet 

og har familien med, eller de borgere, der gerne vil give deres børn et internationalt 

fundament for fremtiden. Skolen kan også tilbyde undervisning for elever, der er 

bogligt stærke i engelsk og vil styrke dette.

Vi har spurgt Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerpanel på ca. 1.800 borgere. 

19 % svarede, at de vil vælge en international skole til deres barn, hvis det var en 

mulighed.
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Lovgivning om internationale skoler

Kommunale internationale grundskoler

• En kommunal international grundskole skal oprettes som en selvstændig skole – ikke en afdeling på en eksisterende folkeskole.

• Skolerne må ikke opkræve forældrebetaling eller modtage tilskud fra private virksomheder.

• Europaskolen i København er Danmarks eneste kommunale internationale grundskole.

Private internationale grundskoler

• Private internationale grundskoler kan enten oprettes som en selvstændig skole eller som en afdeling af en privatskole.

• Skolerne opkræver forældrebetaling og kan modtage tilskud fra private virksomheder.

• Private internationale grundskoler findes mange steder i landet – nogle af de nærmeste er Ikast, Esbjerg, Viborg og Billund.
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Erfaringer fra andre internationale skoler

Hvad siger erfaringerne fra Ikast-Brande, Esbjerg og Viborg?

Opstart 

• International School Ikast-Brande blev etableret i 2009 med kun 14 elever, men har i dag ca. 200 elever 

fra børnehave til 10. klasse samt en SFO.

• International School Ikast-Brande blev etableret med hjælp fra Ikast-Brande Kommune, Bestseller og en 

række andre private virksomheder.

• Esbjerg International School er blevet til i et samarbejde mellem bl.a. Mærsk Oil/Total, A.P. Møller Fonden, 

Business Esbjerg, Esbjerg Kommune og lokale fonde.

Elevsammensætning

• Eleverne på de internationale skoler kommer fra mange forskellige lande, men der er også en stor andel 

danske elever.

• Esbjerg International School har ca. 300 elever, hvoraf ca. 40 % er danske – den største søgning er til 

børnehavegruppen og ”Primary classes”.

• VpR International i Viborg har ca. 100 elever – den største søgning er til 0-4 og 7-10 klasse. I de mindre 

klasser er eleverne langt overvejende udlændinge. Fra 6.klasse og op er der en større andel af danske 

børn.

Klassetrin

• Esbjerg og Ikast-Brande tilbyder børnehave, undervisning fra 0-10.klasse samt SFO. Skolen er inddelt i  

”Early years” fra 3-5 år, ”Primary classes” fra 5-10 år og ”Secondary classes” fra 11-17 år. 

• Viborg tilbyder undervisning til elever fra 0.-10. klasse. Eleverne på VpR International er inddelt i fem 

sammenlæste klasser. Viborg Private Realskole har desuden en SFO, som også bruges af VpR

International. 

Ikast-Brande International School

Esbjerg International School
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Et sammenhængende forløb

Hvorfor placere en international skole i Stadil?

I Vedersø har vi allerede den engelsksprogede efterskole 

The International, som tilbyder undervisning af  8.–10. 

klasse. Ledelse og lærere herfra er kompetente 

sparringspartnere og kan hjælpe med viden til opbygningen 

og driften af en International friskole i Stadil. De har erfaring 

med det internationale skolesystem og har kontakter i den 

internationale skoleverden i både Danmark og udlandet .

Med en international grundskole vil det være muligt for børn i 

kommunen at tage hele grundskoleforløbet fra 0.-10. klasse i 

kommunen, samt være i køreafstand af en international 

gymnasial ungdomsuddannelse i Esbjerg, Ikast, Struer og 

Viborg.
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Klasser

Den internationale friskole vil tilbyde:

Årgange:

• 0.- 1. klasse

• 2.- 3. klasse

• 4.- 5. klasse

Hvis der viser sig at være efterspørgsel, vil der også blive 

oprettet 6.-7. klasse.

Antal børn:

• Max 20 + 20 + 16 børn i hver af de samlæste klasser.

• Max 56 børn i alt.

Hvis 6. og 7. klasse oprettes, indrettes der også lokale til dem, 

og da er vil der være plads til ca. 76 børn.

Den Internationale Friskole i Stadil vil være i tæt samarbejde 

med den engelsksprogede efterskole The International i 

Vedersø, som tilbyder 8. – 10. klasse med mulighed for 

eksaminer Cambridge Examinations systemet på IGCSE –

niveau. 
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Skolens hverdag

”Den Internationale Baccalaureates formål er at udvikle spørgende, vidende og omsorgsfulde unge mennesker, der kan bidrage 

til at skabe en bedre og mere fredelig verden gennem interkulturel forståelse og respekt…” - IB mission statement

Skolens hverdags- og arbejdssprog bliver engelsk. Da unge enormt hurtigt 

tillærer sig nye sprog, er det ikke et problem, hvis børnene ikke kan 

engelsk, når de starter. Det vil de hurtigt lære, og vil af skolen blive 

understøttet i den læring.

Curriculum bygges op efter principperne i IB (International Baccalaureate). 

Med et IB curriculum uddannes det hele menneske, hvor personlig 

udvikling og kritisk tænkning går hånd i hånd med tilegnelse af viden. 

Gennem alle år og i alle fag fra ”Social Science” til ”Math”, ”Science” og 

”Languages” m.m., vil der være et internationalt fokus og globale 

problemstillinger, der går på tværs af fagene. Dette vil bidrage til at skabe 

fremtidens internationale borgere.
“For at være åben for verden, må vi forstå den” - IB
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Busforbindelser

For at give optimale muligheder for områdets børn at benytte 

skolen, tilbydes der buskørsel fra Skjern over Lem over 

Ringkøbing til friskolen i Stadil, samt fra Videbæk over Ringkøbing 

til friskolen i Stadil. Ved behov tilbydes også buskørsel fra 

Holstebro og Ulfborg.

Endvidere forstærkes dialogen med Midttrafik om at få lokale 

busruter til at stoppe i Stadil ved skolestart og slut på hverdage.
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International Friskole

Stadil-Vedersø Friskole

Fællesområde

Børnehave og SFO

Bygninger:
(Øverste etage)
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International Friskole

Fællesområde

Stadil-Vedersø Friskole

Bygninger:
(underste etage)
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Investeringsberegning

4.000.000 kr. i anlægssum

Uddybning af ombygninger

• Etablering af ny indgang, klasselokale og grupperum.

• Ombygning af eksisterende rum i kælderen til samlingslokale.  

• Etablering af et koldt vindfang mellem klasselokaler og 

samlingslokale. 

• Etablering af centralt ventilationsanlæg i klasselokaler og 

værkstedlokaler.

• Ombygning af tidligere omklædningsrum og baderum til 

musiklokale.

• Etablering af flugtvej og lydisolering i gymnastiksalen – til 

forældremøder, idræt og leg. 0
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Ombygninger Inventar og udstyr Diverse

Investeringer

Stole, borde m.m IT Tavler Pc'er
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