
Kære alle 

Hermed denne uges nyhedsbrev 

Vi hejser flaget, når vi tirsdag efter påske har alle elever tilbage på skolen. Det bliver 
rigtig godt at få alle elever ind på skolen igen! 

 

Undervisning efter påske 

Efter påske må eleverne i 5.-8. klasse komme i skole hver anden uge. Vi er i fuld gang 
med at planlægge undervisningen og de praktiske rammer omkring genåbningen. Se 
venligst mere nedenfor. 

Venligst vær opmærksom på, at 0.-1. og 4.-5. klasse så vidt muligt møder fem i otte 
og 2.-3. og 6.-8. klasse så vidt muligt møder fem over otte, så vi undgår mylder i 

garderoberne.  

Vi er stadig underlagt restriktioner, der blandt andet betyder, at lærerne så vidt muligt 
skal undgå at krydse ml. klasserne og vi skal sætte ressourcer/tid af til f.eks. test af 
elever, ekstra håndhygiejne, frikvarterer i ‘egne områder’ osv. Ligeledes er der stadig 
fælleslokaler, vi ikke kan benytte og fælles morgensang og fælles powermodul er f.eks. 
også stadig udelukket.  

Efter påske får vi hjælp af Pernille, der har været lærer her på skolen for to år siden – i 
forbindelse med hendes årspraktik. Pernille er nu færdiguddannet lærer fra Den frie 
Lærerskole. Hun skal primært være lærer/hjælpelærer i de ældste klasser frem til 
sommer og hjælpe vores faste lærere med at samle op omkring det faglige og 
trivselsmæssige. Dette betyder, at vi næsten kan gå tilbage til de oprindelige skemaer, 
de uger eleverne er fysisk på skolen. Dette gælder alle klasser. Vi håber, at vi inden så 
længe er tilbage til helt normalt skema.  

 

Trivselsdag i Momhøje i torsdags 4.-5. klasse 

  



 

 

Test og positiv-svar 

Vi opfordrer igen kraftigt til, at elever på og over 12 bliver testet to gange om ugen 
og at eleverne er testet for nyligt, når de møder i skolen efter påske. Efter påske vil det 
være muligt for eleverne at få en kviktest tirsdag og torsdag. Husk at medsende 
samtykkeerklæring (i papir) inden test. Se vedhæftede fil. 

Test er et vigtigt redskab ift. at holde skolen åben. Klasselærerne vil drøfte med 
eleverne, at det er vigtigt at blive testet og at det ikke er ‘nogen’ skyld, hvis man bliver 
testet positiv. Vi gør alle, hvad vi kan for at undgå at blive smittet – men virus er 
meget smitsomt, så vi kan alle være uheldige at blive ramt. Vi er klar over, at det for 
nogle elever er forbundet med ubehag at blive testet og det er naturligvis i orden.  

 

Fællesskabet på prøve 

Som friskole er vi hårdt ramt, når vi ikke må samle eleverne til daglig morgensang eller 
til powermodul på tværs af årgangene. En af vores grundlæggende friskole-værdier er 
fællesskabet. Vi prioriterer fællesskabet og sætter i vores almindelige skolehverdag tid 
af til dette. Fællesskabet opstår, når vi er sammen og hører det samme, når vi gør 
nogle ting sammen – f.eks. laver musical eller tager på lejrskole. På den måde mærker 
eleverne samhørigheden. Men det er godt nok svært at styrke det store fællesskab, når 

eleverne sidder bag skærme derhjemme eller kun må være sammen i egne klasser.  

Det er også i det store fællesskab, at vi jævnligt genopfrisker vores grundlæggende 
værdier sammen med eleverne – at vi siger ‘ja’ til hinanden her på skolen, når en 
klassekammerat f.eks. spørger om at lege, at vi kigger os over skulderen og ser efter 
om alle i klassen er med i fællesskabet, at vi leger og taler med alle i klassen og på 
den måde lærer hinanden godt at kende …. osv. Dette værdi-fællesskabs-efterslæb vil 
vi gøre alt, hvad vi kan for at indhente, når vi igen må samles i det store fællesskab. 
Indtil da må vi gøre det så godt, vi kan i klasserne og vi håber, at I derhjemme også 



jævnligt tager en snak med jeres børn om, hvad I kan gøre for fællesskabet i 
klassen/på skolen. Det betyder meget for trivslen i klassen og dermed for den enkelte 
elev. 

 

Skole-hjem-kontakt 

Siden marts sidste år har vi ikke haft jer forældre inde på skolen. Det er en lang 
periode og vi savner den daglige kontakt med jer. Mange små ting kan tages i opløbet, 
når vi jævnligt vender hverdagen – f.eks. når I afleverer/henter jeres børn eller når vi 
mødes til en uformel snak f.eks. til arbejdsdag eller loppemarked. Som altid vil vi 
meget gerne høre fra jer, hvis I har brug for at få en tilbagemelding fra lærerne om, 
hvordan jeres børn trives i skolen. Og ellers er forårets skolehjemsamtaler lige rundt 
om hjørnet. I hører nærmere fra klasselærerne.  

 

Fællesfagligt projekt 7.-8. klasse 

Eleverne i 7. og 8. klasse arbejder i denne periode med et fællesfagligt projekt, hvor 
de skal kombinere de tre naturfag Fysik/kemi, biologi og geografi. De fællesfaglige 
fokusområder er en del af deres eksamen i 9. klasse. 7. klasse arbejder med emnet Lyn 
og torden, mens 8. arbejder med emnet Den enkeltes og samfundets udledning af 
stoffer. De skal i grupper lave en skriftlig aflevering, samt praktiske forsøg. Det hele 
skal fremlægges i en samtale med lærerne om gruppens projekt og forsøg. Normalt 
fremlægger eleverne i 8. klasse også for forældrene. Vi håber, dette kan gennemføres 
senere. Vi har i flere år gennemført projekter med vores ældste elever – og så før 
projektformen blev obligatorisk i folkeskolen. Vi har gjort det, fordi vi mener, det er en 
mere lærerig undervisningsform for eleverne. Vi gennemfører også terminsprøver på 
friskolen – med det fokus at eleverne bliver trygge ved denne eksamensform og bliver 
klædt bedst muligt på til at gå til terminsprøver og eksaminer i 9. klasse. 

 

At eksperimentere 

Indskolingen har i en periode lært om at lave eksperimenter. Hvad er et eksperiment 
og hvordan laver man det? 1. klasse har undersøgt, hvordan karse trives i forskellige 
miljøer. 1: Lys 2: Lys + fersk vand 3: Oversvømmelse 4: Saltvand. Hver dag i 5 dage 
registrerede eleverne, hvor meget karsen var groet og noterede det i fælles logbog på 

tavlen. De fleste havde forudset, at de karsefrø, der ikke fik vand, ikke ville gro … men 
hvordan med den, der fik meget vand eller den, der fik saltvand?  

 



 

Påske-hilsen 

Personalet har modtaget en påske-hilsen fra forældre-bestyrelsen. Tak for det 😊  

 

100-dages fest i 0. klasse 

Hver morgen laver eleverne i indskolingen kalender i klassen og får sammen med 
lærerne et overblik over dag, måned, år, årstid, vejr og dagen skema. Eleverne i 0. 
klasse tæller skoledage og lærer på den måde om tallene og månedernes og årets 
længde. I fredags holdt klassen 100-dages fest med balloner, 100-dags-briller og Mais 
hjemmelavede pizza. 

 

     

 

 

 



Udmeldelse/Indmeldelse – nyt skoleår 

Astrid i 1. klasse havde sidste dag i klassen i fredags. Hun og hendes lillebror i 
børnehaven skal begynde i folkeskolen og børnehave i Spjald. David i 0. klasse er 
flyttet til Højmark med sin familie og skal begynde i Højmark Skole. Efter sommerferien 
begynder Josefine og Maja i kommende 7. klasse. Klassen har allerede hilst på Josefine 
og Maja kommer på besøg, når vi må lukke mere op. Begge piger afslutter 6. klasse på 
deres nuværende skoler.  
 
Det nye skoleår er ved at tage sin form. Vi venter dog med at melde mere ud, før 
detaljerne er på plads. Husk at skoleåret begynder 5 august for kommende 1.-8. 
klasse. Vi siger goddag til 13 nye elever i 0. klasse. I går havde jeg rundvisning med 
endnu en familie, der ønsker at få deres børn skrevet ind i skolen til skolestart de 
efterfølgende år. Vi forventer få ledige pladser til årgang 22 og 23. 

 

Undervisning efter påske 

Alle elever: 

• Efter påske har alle klasser idræt udenfor. Venligst husk egnet tøj og fodtøj. 

Husk også håndklæde til bad. 

• Madpakke, der ikke behøves varmet og drikkedunk.  

• Brug gerne ferien på at få tjekket cyklerne og penalhuset. 

 

0.-3. klasse: 

• Mødetider:  
o 0.-1. klasse møder alle dage kl.7.55-12.00  
o 2.-3. klasse møder kl. 8.05-12.00/tirs-tors-fre og til12.45/man-ons 

 

5.-8. klasse: 

• Lige uger er ‘fysisk-fremmøde-uger’ og ulige uger ‘online-uger’. Dvs. første uge 
efter påske skal eleverne møde ind alle dage. 

• Mandag uge 15 (d.12. april) skal eleverne arbejder selvstændigt med opgaver, 

de er blevet instrueret i ugen før. Lærerne planlægger hen over påsken 
genåbningen af skolen og holder fri denne mandag (omlægger arbejdstid). Lav 
evt. Allerede nu aftaler med eleverne om hvordan, de får brugt dagen fornuftigt. 

 

4.-8. klasse: 

• Torsdag i uge 14 og 15 er trivselsdage 

• Toiletter:  



o 4.-5. klasse benytter de nye toiletter i KUBEN.  
o 6.-8. klasse benytter det gamle toilet ved omklædningen 

• Garderobe:  

o 4.-5. klasse har garderobe i klassen.  
o 6.-8. klasse har garderobe i klubhuset 

• Mødetider/lige uger 

o 4.-5. klasse møder 7.55-13.35. Dog til12.45/fredag. Eleverne går direkte i 
klassen, når de møder. 

o 6.-8. klasse møder 8.05-13.35. Dog til 14.45/tirsdag. Torsdag har 7.-8. 
klasse fri14.45. Eleverne møder bag KUBEN. De elever, der skal testes på 
skolen, bliver sendt over til test, inden klassen sammen med lærerne går 
ind på skolen. 

 

Info fra SKOLEMÆLK  

• Foreløbigt leverer vi ikke skolemælk til 5.- 9. klasses elever  

• Vi leverer stadig skolemælk til alle elever i 0. - 4. klasse 

 

 

Rigtig god påske til jer alle, 

Mange hilsner fra Maibritt 

 


