
Kære alle 
 
Hermed nyhedsbrev for uge 13 
 
Fantastisk hvad en lille smule sne kan bringe med sig af leg og samarbejde på tværs af alder. Foråret 
viser sig fra sine mange sider i disse dage. Den ene dag lun solskin og børn uden jakker på – den 
næste dag kulde, sne og frem med vanter og huer.  
 

    
 

    
 
 
 



Gymnastikopvisning 
Tak til eleverne og lærerne for en superflot opvisning i lørdags. Og tak for god opbakning fra jer, der 
havde mulighed for at komme og se opvisningen. Dejligt med en fyldt sal og også skønt, at se 
eleverne på deres lokale HUF-hold. Tak til HUF fordi vi må komme og være med. 
 

  
 

 
 

   
 
 
 
Skoleskak, brætspil og fællessang 
På fredag d. 8. april vil vi gerne invitere elevernes bedsteforældre og vores frivillige til skoleskak, 
brætspil og fællessang fra kl. 9-12. Eleverne inddeles i grupper og vælger spil/aktivitet på forhånd. 
Friskolen er vært ved kaffe og en toast-sandwich til vores gæster. Tilmelding nødvendig. Venligst 
send en mail senest tirsdag d. 5. april til kontor@herborg-friskole.dk og skriv antal gæster. Eleverne 
har denne dag fri således: 0.-4. klasse kl. 12.00/5.-8. klasse kl. 13.35. 
 

mailto:kontor@herborg-friskole.dk


Ny klasselærer  
Vi søger en dygtig klasselærer mere til indskolingen til det nye skoleår. Hjælp os gerne med at dele 
opslaget på friskolens facebookside. Vi har de første rundvisninger af interesserede ansøgere allerede 
i næste uge. Ansøgningsfristen er 3. maj.  
 
 
Generalforsamling 
Torsdag d. 21. april afholder friskolen og støtteforeningen de ordinære generalforsamlinger. Se 
vedhæftede. Generalforsamlingen er en vigtig aften, hvor bestyrelserne og ledelsen aflægger 
beretning og de vigtigste tal for regnskaberne 2021 fremlægges. På generalforsamlingen skal der 
også vælges nye medlemmer til de to bestyrelser. Der er i bestyrelsen, man som forælder har 
mulighed for at få indflydelse på de helt overordnede principper for driften og videreudviklingen af 
friskolen og det er også her, man aktivt kan tage del i ansvaret for friskolens og støtteforeningens 
videreudvikling. Sæt allerede kryds i kalenderen nu. Vi håber på et godt fremmøde.  
 
 
Kalender (ansvarlig årgang i parentes) 

• Fredag d. 8. april: Skoleskak, brætspil og 
fællessang 

• Torsdag d. 21. april: Friskolens og 
støtteforeningens generalforsamling (0.-1. 
klasse) 

• Lørdag d. 23. april: 6.-8. klasse afholder 
forårsmarked (6.-8. klasse) 

• Torsdag d. 12. maj: Åben Morgensang kl. 
8.00. Alle er velkommen 

• Fredag d. 10. juni: Frivillig-kaffe kl. 10.00  
• Onsdag d. 22. juni: Dimission for 8. klasse 

(7. klasse) 
• Torsdag d. 23. juni: Sidste skoledag 
• Tirsdag d. 9. august: Første skoledag for alle 

klasser 
 
 
God weekend, 
Mvh. Maibritt 


