
Kære alle 
 
Hermed nyhedsbrev for uge 17 
 
 
Forårsdag i Herborg 
Det må man sige. Sikke et dejligt vejr og god stemning i og udenfor Kuben i lørdags, da 6.-8. klasses 
forældre og elever arrangerede forårsmarked til fordel for elevernes lejrskoler og studieture. Det blev 
et flot resultat, der kommer eleverne direkte til gavn. Tak til alle aktive og tak til alle jer, der kom 
forbi.  
 
 
Goddag-dag kommende 0. klasse 
Femten spændte kommende 0. klasses-elever og deres forældre var i tirsdags samlet til leg, samvær 
og info om skolestarten i august. Tak for hjælpen til Lærke, Stjerne og Marie fra 5.-6. klasse, der var 
’legetanter’ i Kuben mens de voksne fik info om skolen og forældresamarbejdet. Inden sommerferien 
kommer kommende 0. klasse på besøg på skolen et par gange til ’før-skole-dage’. Igen i år tager vi 
imod elever fra børnehaverne i Videbæk, så det er supergodt lige at møde klassekammeraterne igen 
inden den lange sommerferie. Vi glæder os til at byde jer ’rigtigt’ velkommen i skole til august. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Billedkunst 
3.-4. klasse har lært om forskellige 
maleteknikker, farver og former. Se de 
flotte værker på skolen overfor kontoret. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Idrætsdag på Brejninggaard 
I går torsdag var 3.-4. klasse som tidligere år til idrætsdag på Brejninggard. Efterskolens elever 
havde planlagt en hel dag med indendørs- og udendørsaktiviteter for vores elever – som et led i 
elevernes lederuddannelse. Det var en rigtig god oplevelse for vores elever – og også lærerigt for 
dem at opleve andre børn/unge have ansvaret for aktiviteterne. Som altid er det en fornøjelse at være 
på tur med vores elever. De er supergode at lave aftaler med, der er en positiv tilgang til tingene og 
de hjælper hinanden. Stor ros til 3.-4. klasse. Vi fik også hilst på et par tidligere Herborg Friskole-
elever. Vi samarbejder på forskellig måde med vores nabo-efterskoler. Nogle år har vi også besøgt 
Dejbjerglund og Sædding Efterskole og så har vi jo nu i flere år haft vores årlige værkstedsdage på 
Dhe i Skjern. I juni sidste år fik vi lov at besøge Venø Efterskole. Det er altid spændende at komme 
på besøg på efterskolerne. Og så er det en god måde for vores elever at snuse til efterskolelivet for 
dem, der overvejer dette. 
 

   
 

 

 

 

 
 
 



Konstituering – den nye forældrebestyrelse 
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen i sidste uge konstitueret sig og fordelt de forskellige 
udvalgsposter som nedenfor nævnt. Tillykke med valget til ny- og genvalgte. Og tak til alle, der 
stillede op. Opdaterede kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne er at finde på hjemmesiden 
snarest muligt. 
 

• Mette Andersen (forælder i 2.kl./4.kl./7.kl.), formand  
• Susanne Bech (forælder i 5.kl./7.kl.), næstformand og sekretær 

• Jim Andersen, økonomiansvarlig (Børnehuset/4.kl.), HFK-repræsentant 
• Preben Hamborg (forælder i 7.kl.), bygningsudvalg, bus-/chaufførudvalg, HFK-repræsentant 

• Carsten Skovgaard (forælder i Børnehuset/3. kl.), bygningsudvalg, repræsentant i 
forældrerådet/trekløveren, bus-/chaufførudvalg, HFK-repræsentant 

• Henriette Staal Andersen (forælder i Børnehuset/0. kl.), repræsentant i støtteforeningen, 
rengøringsudvalg, legepladsudvalg, klasserepræsentanter 

• Peter Bank Pedersen (forælder i kommende 0. kl.), PR-udvalg, rengøringsudvalg, legepladsudvalg 
 
 
1.-3. klasse til balletforestilling på Kulturskolen 
På onsdag d. 4. maj er 1.-3. kasse inviteret til balletforestilling på Kulturskolen RKSK. Eleverne skal se 
balletskolens fortolkning af Lewis Carrolls fantastiske fortælling om Alice i Eventyrland. Alice, der 
prøver at være som alle andre gerne vil have hun skal være. En dag falder hun ned i et hul og lander 
i eventyrland, hvor hun møder en masse forskellige finurlige figurer. Eleverne hører i denne og i 
næste uge om Alice i Eventyrland til fortælling. Vi kører i bus til/fra Skjern. Der er sendt mail hjem 
(eller er på trapperne) til de respektive klasser med nærmere info. 
 
 
Lejrskole og studietur 5.-8. klasse 
Både 5.-7. klasses lejrskole og 8. klasse studietur går i år til Tyskland. Husk derfor at få tjekket pas 
og det blå sygesikringsbevis i god tid. 
 
 
Åben morgensang 
Skoleårets sidste Åben morgensang bliver torsdag 
d. 12. maj. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig 
stund tid med fællessang og elevoptræden. Der er 
kaffe på kanden bagefter. Del gerne budskabet. Vel 
mødt. 
 
 
Kalender (ansvarlig årgang i parentes) 
Torsdag d. 12. maj: Åben Morgensang kl. 8.00. 
Uge 22: Lejrskoler og studietur  
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 
 

 

 


