
 

Kære alle 

Hermed friskolens nyhedsbrev for uge 14 

Velkommen tilbage på skolen til 5.-8. klasse. Vi hejste flaget i tirsdags og det var da 
også virkelig dejligt at få vores ældste elever tilbage på skolen. Det var tydeligt, at 

vores ældste elever også var glade for at være tilbage og sammen igen i deres 
skolefællesskab. Også varmt velkommen til Pernille, der også begyndte i tirsdags. 

Mange af eleverne kunne genkende Pernille og der var gensynsglæde.  

 

 

 

Den første ‘fremmøde-uge’ er gået med at finde hinanden igen, komme på plads i 

gamle rutiner, lære de nye regler omkring restriktionerne og med at finde tilbage i et 
næsten normalt skema, som vi kender det fra før jul. Det er sørme længe siden, at vi 

har hørt skoleklokken ringe... den har været slået fra, mens vi har haft 
onlineundervisning... men nu er hverdagen lige så stille på vej tilbage og klokken 

ringer igen til de kendte ringetider. Det er godt for både vores elever og lærerne - og 
sikkert også jer derhjemme. Vi trænger i den grad til noget mere forudsigelighed i 

hverdagen.  

 



 

De ældste elever mødes udenfor, før de går ind til håndvask, test og så i klassen. 

 

Morgensang og fortælling i 4.-5. Klasse. Ikke heeelt det samme, som når vi er samlet. 

 

 

 



Lærerne har trukket et kæmpestort læs, siden vi lukkede ned første gang for mere end 
et år siden og vores ældste elever har virkelig været tålmodige. Og selv om alle gør, 

det bedste de kan, vil der gå noget tid endnu, før elever og lærere er landet helt igen i 
en almindelig hverdag. En hverdag, der ikke kræver den samme konstante 

omstillingsparathed og fleksibilitet.  

For nogle af eleverne har det været lidt svært at komme op i gear og ind i den gamle 

gænge igen. Og det er helt forståeligt. Men tag gerne et tjek på om jeres børn husker 
at få drikkedunk, penalhus, computer, idrætstøj osv. med i skole. Det har i denne uge 

haltet lidt nogle steder. Tag også gerne en snak med jeres børn om, hvad de kan gøre, 
for at hjælpe med at holde ro i klassen og støtte op om fællesskabet. Vi har vendt det 

med eleverne i denne uge og vi vil som altid også fremadrettet have fokus på den 
gode adfærd i det store fællesskab. Flere af klasserne kender denne planche og øver 

sig i at bruge ‘Ingen stemme’, ‘Hviskestemme’ og ‘Indestemme’ i timerne. Det kan godt 
være lidt svært, når eleverne nu i lang tid har været hjemme og uden andre omkring 

sig. Men så er det dejligt at have frikvartererne til at kunne udfolde sin stemme frit i 

      

  

 

I torsdags havde 4.-8. klasse trivselsdag. 6.-8. klasse var i Momhøje til rollespil og 4.-
5. klasse var på skolen og tilbage i den sene jernalder. De byggede bopladser og 

lavede buer/pile til deres jagt. I næste uge bytter vi igen rundt og 4.-5. klasse skal til 
Momhøje og 6.-8. klasse skal have trivselsdag på skolen. Klasserne hører nærmere fra 

klasselærerne vedr. trivselsdagen i næste uge. Obs! Husk gerne en frisk test inden 
jeres børn møder ind igen på torsdag.  

 



Fredag fik vi besøg af skolens tilsynsførende, Hans Peter Ravn. Han er valgt af 
forældrene på sidste års generalforsamling og er kommet på besøg flere gange i løbet 

af skoleåret for at føre tilsyn med undervisningen. Hans Peter følger både 
undervisningen og taler med elever, lærerne og ledelsen. Det er lovpligtigt for alle 

friskoler at have en tilsynsførende ligesom friskolens tilsynsførende hvert år udarbejder 
en tilsynsrapport, som I finder på vores hjemmeside. Hans Peter kan ikke genvælges i 

år og derfor skal der vælge en ny tilsynsførende på vores kommende 
generalforsamling.  

Næste uge er online-undervisnings-uge for 5.-8. Klasse og 4.-8. klasser følger det 
skema, klasserne har fulgt mens 5.-8. klasse har været hjemsendt. Dvs. 4. klasse har fri 

kl. 12.45 hver dag og 5.-8. klasse har fri kl. 13.00 hver dag. Husk at 5.-8. klasse som 
nævnt arbejder selvstændigt på mandag uden lærere. Eleverne i 5.-8. klasse har fået 

opgaver med hjem til denne dag. I uge 16 er der igen ‘fremmøde-undervisnings-uge'. 
De endeligt tilrettede skemaer kommer hjem til jer i løbet af den kommende uge. 

Arbejdsdag d. 29. maj … en del af det at være friskoleforælder. Venligst sæt kryds i 
kalenderen. Bestyrelsen sender nærmere info ud senere.  

Nu er det sikkert og vist. Vi har fået bekræftet, at vi kan leje Humlum Lejren ved 
Limfjorden nord for Struer i uge 24. Det er et superdejligt sted og der er plads til alle 

klasser. Vi er stadig i planlægningsfasen og vi afventer også regeringens retningslinjer 
for de sidste måneder op til sommerferien men, men, men vi håber og tror på, at vi kan 

komme afsted alle sammen sidst på skoleåret. Det bliver rigtig godt. Samtidigt er vi 
ved at planlægge en to-dages fysik-camp for 7.-8. klasse – også i samme uge. Så sæt 

kryds i kalenderen i uge 24. I hører nærmere, når vi kommer tættere på.  

 

Rigtig god weekend til jer alle, 

Mange hilsner fra Maibritt 

 


