
 

Kære alle 

Hermed friskolens nyhedsbrev for uge 15 

 

Lejrskole 

Hurra!!! 11. juni hæves forsamlingsforbuddet til 100 indendørs - og fra denne dato afskaffes 
forsamlingsloft udendørs helt. Det må betyde, at vi kan tage på vores planlagte lejrskole i uge 24. Vi 

krydser fingre for, at planen for genåbning holder. Lærerne er så småt i gang med at planlægge 

skoleårets afslutning – ikke mindst vil vi rigtig gerne give 8. klasse en ordentlig afslutning på et 
noget krævende og anderledes sidste skoleår. 4.-8. klasse skal afsted på lejrskole mandag-torsdag. 

0.-3. klasse skal afsted tirsdag-torsdag. I hører nærmere. 

 

5.-8. klasse 

Fra onsdag i næste uge må eleverne i 5.-8. klasse komme tilbage i skole alle uger – dog således, at 

undervisningen hver anden uge skal foregå udendørs. Det er jo hverken fugl eller fisk. Det havde 

mildest talt være godt for alle, hvis vores elever kunne være kommet tilbage på helt almindelig vis. 
Men det lader vente på sig. Lærerne har været hårdt presset ift. konstant omstillingsparathed hele 

det sidste år. Jeg har besluttet, at det er op til lærergruppen, hvordan de vil planlægge 

undervisningen i de uger, der er ude-undervisning. Dvs. en mulighed kunne være, at der nogle dage i 
‘ude-undervisnings-ugerne' (vores nuværende online-uger) fortsat er online-undervisning. Samtidigt er 

vi klar over, at eleverne trænger til at komme tilbage. Vi gør, hvad vi kan for at få alle ender til at nå 

sammen. Det vil sige: 

▫ Uge 16: Fremmøde-uge (se vedhæftede skemaer) 
▫ Uge 17: Udendørs- eller onlineundervisning.  

▫ Uge 18: Fremmøde-uge 

▫ Uge 19: Udendørs- eller onlineundervisning 
▫ … og så fremdeles (indtil andet meldes ud) 

Der er vedhæftet skemaer for 5.-8. klasse. Disse skemaerne gælder i fremmøde-ugerne frem til 

sommer og - hvis lærerne vurderer det - også i ‘ude-undervisnings-ugerne'. Der vil kun 
undtagelsesvist komme tilføjelser til skemaerne. Forbehold for evt. fejl. I hører nærmere fra lærerne.  

 

Forældresamarbejde 

Hjælp gerne lærerteamet med at opretholde vores normalt tætte forældresamarbejde. Fang os i 
skolegården eller ring, hvis I har noget, I gerne vil vende med os. Stort som småt. Og samtidigt, så 

gælder det sædvanlige: ‘Intet nyt, er godt nyt’. Stemningen på skolen er god – vores yngste elever 

trives i en efterhånden almindelig hverdag. Vi er stadig udfordret at, at den daglige kontakt med 
vores ældste elever konstant brydes op og er under forandring. Kontakt os endelig, hvis skole-

hverdagen er for svær.  

 

Sundhedsplejerske 8. klasse 

Torsdag og fredag i næste uge kommer sundhedsplejersken forbi skolen og afholder de årlige 

sundhedssamtaler med 8. klasse. Hold venligst øje med mailboksen. 

 



 

Skolehjem-samtaler 

Skolehjem-samtalerne afholdes som følger. Nærmere tidsplan kommer fra lærerne til klasserne. 

Venligst sæt kryds i kalenderen: 

• 0. klasse: mandag d. 17. og tirsdag d. 18. maj 

• 1. klasse: tirsdag d. 18. og torsdag d. 20. maj  

• 2.-3. klasse: mandag d. 3. og mandag d. 10. maj 

• 4.-5. klasse: mandag d. 10. maj og onsdag d.12. maj 

• 6. klasse: torsdag d. 6. maj 

• 7. klasse: mandag d. 10. maj 

• 8. klasse: skolehjem-samtalerne afholdes i forbindelse med projekt og terminsprøver 

 

4.-8. klasse trivselsdage 

4.-5. klasse var i Momhøje og 6.-8. klasse var i Sogneparken i Herborg i går. Det var den sidste 

trivselsdag i denne omgang. Opgaverne var samarbejde, kommunikation og sociale spilleregler 
gennem rollespil og teater. Det har været nogle supergode dage. Nu mangler vi bare, at eleverne får 

deres hverdage tilbage... sådan rigtigt.  

 

  

 

Rigtig god weekend til jer alle, 

Mange hilsner fra Maibritt 


