
Kære alle 

Hermed denne uges nyhedsbrev 

 

Trivselsdage 4.-8. klasse 

Glade elever og røde kinder efter en dejlig dag sammen udenfor i det gode vejr. 6.-8. 
klasse var i Momhøje med Maren og Peter og 4.-5. klasse var på skolen sammen med 
Tilde og Maria. Dagen stod på trivselsaktiviteter, forskellige lege og undervisning. 
Skønt at se eleverne og det var tydeligt, at de nød at være sammen igen. God 
stemning hele dagen. På torsdag bytter vi rundt, så 4.-5. klasse skal til Momhøje og 6.-
8. klasse bliver på skolen.  

Efter påske har vi fået en aftale på plads med Henrik Fomsgaard (forælder i 0. kl.), der 
vil arrangere rollespil sammen med os. Dette forgår også i Momhøje. 6.-8. klasse skal 
spille rollespil den første torsdag efter påske og 4.-5. klasse den anden torsdag efter 
påske. Det glæder vi os meget til. Kommunen stiller gratis busser til rådighed til kørsel 
frem og tilbage.  

Vi har haft besøg af Henrik og hans team før og det plejer at være nogle supergode 
dage. Så husk tøj og forplejning til endnu en aktiv dag udenfor. 

 Vi afventer naturligvis spændt regeringens udmelding i næste uge om, hvordan vores 
ældste elever må komme tilbage efter påske. Der er noget der desværre tyder på, at vi 
skal væbne os med yderligere tålmodighed.  

 

  
Udendørs fysikundervisning 

 



 

Kommunikations-leg 

 

Test, test, test ... 

Smitten ‘rykker tættere på’ og flere børn bliver smittet. Det er der som sådan ikke 
noget underligt i, da børnene jo er mere sammen i skolerne og i fritidslivet nu. Lige nu 
er en skole i Herning/Hammerum lukket med smitte. Dette for blot endnu engang at 
opfordrer jer til at hjælpe os med at holde smitten fra døren: test, test, test. Det vil 
være SÅ ærgerligt, hvis vi skal lukke helt ned igen.  

Elever på 12 år og opefter opfordres kraftigt til at lade sig teste to gange om ugen 
(ikke et krav men en kraftig opfordring) – og meget gerne en frisk test inden vi ses 
igen på torsdag.  

Yngre elever må naturligvis også gerne blive testet. Vi oplever flere og flere elever i de 
yngre klasser med ‘lange næser’ og forkølelse - så hold gerne børnene hjemme, indtil 
de er raske. Er I i tvivl, så vil det måske være en god idé med en test.  

I sidste uge fik vi besked om, at kommunen vil oprette et kviktest-sted i Videbæk. Vi 
har dog endnu ikke fået yderligere information om dette. For øjeblikket kan man få 
PRC-test i Videbæk og Kvik-test i Kibæk. Klik evt. på linket og se mere om 
åbningstider og tidsbestilling i vores område: https://www.rm.dk/om-
os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/coronatest_adresser/  

Hvis I ønsker, at jeres børn skal testes af det test-team, der kommer på skolen tirsdag 
og fredag, så kontakt os venligst snarest. Dette kræver en samtykkeerklæring, der skal 
udfyldes af jer, inden jeres barn kan blive testet. Obs! Eleverne må ikke komme på 
skolen til test medmindre det er skoledag (fysisk fremmøde). 

 

 

 

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/coronatest_adresser/
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/coronatest_adresser/


Aktivitetsdag 

På mandag står 8. klasse står igen for en sjov og anderledes aktivitetsdag - både for 
de klasser, der er på skolen og de klasser, der er hjemme. 0. klasse har almindeligt 
skema, da klassen har andre planer. Det er eleverne i 8. klasse, der har taget initiativet 
og vi bakker selvfølgelig op om det. Husk praktisk tøj. Eleverne får info via teams eller 
deres klasselærer. 

 

Klima-kampagne 

8. klasse har i dansk arbejdet med ‘argumenterende tekster’. Dette er der kommet en 
aktuel klimakampagne ud af, som 8. klasse har sendt til skolens bestyrelse og ledelse. 
Eleverne argumenterer for, at vi skal gøre mere for klimaet gennem energibesparende 
tiltag. Tak for jeres bidrag, 8. klasse. Det er superrelevant. Se elevernes brev og flyer 
vedhæftet som fil og plakaten her nedenfor. Se ligeledes bestyrelsens svar til klassen 
nedenfor. 

 



 

Skolen er netop i gang med at udskifte vores gamle lysstofrør med nye og mere 
energibesparende LED-lysrør. Et lille step i den rigtige retning. Eleverne har også 
andre fine betragtninger, som vi vil kigge nærmere på sammen med de øvrige klasser. 
Og selvfølgelig skal elevernes plakat og flyer præsenteres og op at hænge på skolen. 
Der er også en opfordring til jer forældre ift. transport til skolen. Sammen kan vi gøre 
meget for vores klima ved små ændringer i vores hverdag. 

 

Kære 8. klasse 11.marts 2021 

Tusind tak for jeres brev. Vi i Herborg Friskoles bestyrelse blev oprigtig glade for 
brevet fra jer. Nu om dage sender man ofte bare en besked via Messenger, snapchat 
eller lignende. At skrive et brev hvor man har tid til at reflektere og formulere noget, 
man mener eller har på sinde, gør indtryk. At gøre det i fællesskab med andre giver 
det skreven endnu større værdi. 

At I interesserer jer for klimaet og I kan se jer selv, som en del af løsningen er 
prisværdigt. I løfter ikke pegefingre af nogen, men kommer med simple forslag, som 
naturligvis vil berøre jeres egen dagligdag, men samtidig sender et signal til andre, at I 
vil det her. 

Et par af jeres forslag er faktisk en del af det Herborg Friskole har haft fokus på. Næste 
gang I går gennem vores nyeste indgangsparti, kan I jo kigge op mod loftet. Gangen er 
udstyret med det nyeste LED belysning, som bruger 10% af det energibehov som de 
gamle lamper brugte. 

Også det med at passe på tingene og give noget længere liv har vi forsøgt. I gangen 
forbi lærerværelset ned mod jeres afsnit på skolen, er lamperne blevet ”ombygget”. 
Dvs. det ydre er bibeholdt, men indeni er de blevet til ”energilamper” således de nu 
også kun bruger 10% af de oprindelige. 

Vi er i bestyrelsen glade for jeres input og meget enig i jeres budskab: ”... hvis alle gør 
en indsats over det hele, gør det lige pludselig en stor forskel”. 

Vi håber I fortsætter jeres initiativer og lover, at bestyrelsen gerne vil være med til at 
brede budskabet endnu længere ud. 

Med venlig hilsen 

På skolebestyrelsens vegne 

Flemming Trankjær 

 

 

 

 



Lejrskole/studietur 

Som nævnt tidligere, så har vi jo desværre været nødt til at aflyse vores studietur til 
Berlin og vores lejrskole til Tönning i Slesvig. Det er virkelig ærgerligt men vi har nogle 
gode alternativer på tegnebrættet som vi håber, vi kan få lov at gennemføre. Vi følger 
naturligvis udviklingen og myndighedernes vejledninger. Men sæt gerne allerede nu 
kryds i kalenderen i uge 24, hvor vi håber at kunne tage af sted på lejrskole med alle 
elever. Vi har flytte tidspunktet for lejrskolen så langt hen mod sommerferien som 
muligt – i håb om så normale tilstande som muligt. Vi krydser fingre for, at vi må tage 
afsted. 

 

SKOLEMÆLK TIL EFTER PÅSKE 

Til forældre, hvis børn ikke længere får skolemælk.  

Skal dit barn have skolemælk igen og gerne til lige efter påskeferien? Så kan I stadig 
nå at bestille eller genbestille på www.skolemælk.dk.  

Bestil senest d. 24. marts og skolemælken vil stå klar til dit barn efter påske. 

Eventuelt tilgodehavende vil blive fratrukket ved betaling.  

 

 

Rigtig god weekend til jer alle, 

Mange hilsner fra Maibritt 

 

https://mejeriforeningen.clients.ubivox.com/x/IGu0Yy7gh78z0E8CaAq_iCTAYKuRLyqSUThGs7kDDu_Sx_KWlPhnsWtq_mYVCgzimTYo56p_SdSFRQEOh4rtzRAzgarb/

