
 

Kære alle 

Hermed friskolens nyhedsbrev for uge 16 

Billeder fra en dejlig skoleuge med sol og masser af leg i det fri. Legepladsudvalget har netop i dag 
holdt møde og kommer inden længe med planerne for den videre udbygning af legepladsen. 

 

   

     

 

 

Projekt 7.-8. klasse 

7.-8. klasse har i denne uge afsluttet deres tværfaglige projekt i fagene kemi/fysik-geografi-biologi. 
Eleverne har udarbejdet problemstillinger, behandlet indholdet, lavet praktiske forsøg, opstillet kilde- 
og materialelister og gennemført en fremlæggelse. Grupperne har skrevet om klimaproblemet med 

plastik, lyd- og lysbølger, sundhedsskadelige asbest, beskyttelse mod lyn og landbrugets udledning 
af stoffer. Det er nogle rigtig fine opgaver, der er afleveret. I dag fremlagde eleverne deres projekter 
for hinanden. Fremlæggelserne havde form af præsentation og samtale, så alle kunne byde ind og 
spørge til projektet. På den måde kom eleverne også fint rundt om kommunikation og formidling, 

som også er en del af kravene til projektet. Tænk, at man kan lave bioplast af kun eddike og mælk (se 
billedet øverst til højre). 



 

  

 

 

 

Kviktest 

Test er frivilligt – men alle over 12 år opfordres kraftigt til at blive testet jævnligt, så vi kan hjælpe 
med hurtigt at smitte-opspore, hvis uheldet skulle være ude. Det gælder både voksne og store 
elever. Kviktest på skolen tirsdag og torsdag er en mulighed (med samtykkeerklæring). PCR-test i de 

kommunale testcentre er en anden mulighed. Vi kontrollerer ikke om eleverne bliver testet eller om 
de bliver det, det ene eller andet sted. Det beror på tillid. 

 



5.-8. klasse/undervisning de næste uger 

▫ Uge 17: Onlineundervisning. Aktivitetsdag tirsdag. Bededagsferie fredag. 
▫ Uge 18: Fremmøde-uge 

▫ Uge 19: Onlineundervisning. Kr. Himmelfartsferie torsdag-fredag. 
▫ … og så fremdeles (indtil andet meldes ud) 

 

Rollespil 

Vi har været heldige at få hjælp fra Henrik til rollespil nogle gange nu. Tak for det, Henrik. Det har 
været nogle supergode dage. I denne uge har 2.-3. klasse lavet rollespils-våben og hørt om rollespil. 
Alferne har spidse ører, så de bedre kan høre. Måske skal vi have produceret nogle ekstra ;D 

 

4.-5. klasse i Momhøje i sidste uge og 2.-3. klasse får fortalt om rollespil  

 

De frivillige vender tilbage 

Vores buschauffører har meldt, at de er klar til at køre vores bus igen fra og med uge 20. Lis og Leo 

har været forbi med nye friske potteplanter til skolen og børnehaven. Tusinde tak, kære frivillige, 
fordi I har holdt ud. Vi glæder os til, at I igen bliver en del af en normal hverdag på friskolen.  

 

Læse-stave-træning 

Der er mange måder at træne læsning og stavning på. Læringsaktiviteter med bevægelse i fylder en 
del i vores undervisning. Med rette. Eleverne får sig rørt, ’det kroppen kan – det husker hjernen’ og 
undervisningen bliver mere varieret. Og det er lettere at koncentrere sig. Billederne er fra i onsdags, 

hvor 0. klasse havde dansk udendørs og 1. klasse øvede bogstaver, lyde og læsning i værksteder 
indendørs. 

    



 

    

    

    

 

 

 

4.-8. klasse aktivitetsdag  

På tirsdag skal 4.-5. klasse hjem og besøge Tilde i hendes have. Lise og Tilde har planlagt en 

hyggelig formiddag med bål og orienteringsløb. 6.-8. klasse skal med Maren, Peter og Pernille til 
Streetpark i Skjern. Ungdomsskolen møder med instruktører og program. Der er sendt mail hjem til 
klasserne. Testteamet kommer også denne tirsdag og tester de elever, der skal det. 

 

 

 



 

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: tirsdag d. 11. 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 

 

Rigtig god weekend, 

Mange hilsner fra Maibritt 

 


