
 

Kære alle 

Hermed friskolens nyhedsbrev for uge 17 

 

Fremmøde-uge 

Vi glæder os til at se alle elever i skole på mandag. 4.-8. klasse har fremmøde-uge i næste 

uge og skema derefter. Vi håber så meget, at den forgange uge var den sidste online-uge. 
Men, men, men … vi må afvente folketingets forhandlinger i begyndelsen af næste uge. Indtil 

videre kan vi glæde os over, at alle elever møder ind alle fem dage i den kommende uge.  

 

Matematik i 0. klasse 

Klassen arbejder med emnet retning og placering. Her øver de sig i, hvad der er højre og 
venstre hånd og i at samarbejde. Hvad er ovenover, nedenunder, foran … osv. Vigtige 
færdigheder at have styr på, når eleverne skal videre med matematikken. 

 

   

 

Trivselsdage 4.-8. klasse 

I tirsdags var vores ældste elever på tur til Streetparken i Skjern. En gammel lagerbygning 
lavet om til indendørs streetpark med ramper og udfordrende forhindringer til både 
rulleskøjter, løbehjul, skateboards og BMX cykler. Med bragende street-musik fik eleverne en 
masse sved på panden mens de testede deres mod med hjul under fødderne. Eleverne 
prøvede også kræfter med basketball-kampe, bordtennis match og bordfodbold. Når lungerne 
trængte til pause, kunne eleverne finde ro med kreative aktiviteter udenfor. Ungdomsskolen 
havde ligeledes arrangeret samarbejdsøvelser for eleverne med opgaver på Paddleboards. 
Øvelser som også øvede balancen i konkurrencen om at undgå vandet. Det lykkedes for 

mange … altså at undgå vandet        

Alt i alt var det en herlig dag og bestemt ikke sidste gang, at vi udnytter disse lækre 
faciliteter. Tak til Ungdomsskolen for god planlægning og instruktion. Og tak til kommunen. 
Det er femte gang i dette forår, at vi benytter kommunens tilbud om gratis bus til 



trivselsaktiviteter. I maj skal 0.-3. klasse på tur med gratis guide fra RKSK-museerne. Fint 
tiltag fra kommunen i en svær Corona-nedluknings-tid.  

 

  

Hvem vil gerne låne en jakke… nogen, der er blevet lidt våde og fryser :-D 

  

       

Modige elever med fart på 

 

Ligeledes i var 4.-5. klasse på tur i tirsdags. Lærerne havde planlagt en hyggelig dag i Tildes 
have med bål, leg og orienteringsløb med opgaver. Det er så vigtigt med disse trivselsdage – 
hvor lærere og elever får tid til at mødes i andre sammenhænge end i klasseværelset. Det 
giver lærerne mulighed for at se eleverne fra andre gode sider - nogle sider som måske ikke 



så ofte får plads i klasseværelset - og relationerne styrkes ml. lærere og elever. Det er godt 
for læringen. 
 

    
Gode samtaler omkring bålet og samarbejde om geo-orienteringsløb 

 

I perioder har vi skoler svært ved at få ressourcerne fra kommunen til at række. Eksempelvis 
oplever vi lige nu lang ventetid til nogle PPR-funktioner. Men under hele Corona-pandemiens 
forløb har RKSK-kommune været der lige så meget for os friskoler som for folkeskolerne. Og 
hjælpen har været der rettidigt. Det gælder både ift. støttende tiltag i undervisningen og 
f.eks. i forhold til indkøb af værnemidler og vejledning ift. Retningslinjer. I det hele taget er 
det vores oplevelse, at RKSK-kommune sætter stor pris på friskolerne i kommunen og det liv 
og fællesskab, friskolerne skaber i lokalsamfundene. 

 

COOL KIDS forløb i Ringkøbing-Skjern kommune 

Behandlingstilbud til børn fra 8-14 år, der oplever angst - og deres forældre.  

Oplever I som forældre, at jeres barns hverdag og udvikling hæmmes af angstsymptomer? At jeres 
barn undgår ting på grund af disse symptomer? At jeres families hverdag påvirkes af barnets 
angstsymptomer? Så kan der være hjælp at hente i kommunens tilbud om COOL KIDS behandling til 
børn, der oplever angst og deres forældre. 

COOL KIDS er et gruppeforløb over ti gange for børn og deres forældre. Børnene får redskaber til at 
takle deres angst og træner modig adfærd, mens forældrene får indblik i egne mønstre og lærer, 
hvordan de kan støtte deres børn mest muligt, mens børnene udfordrer angsten. 

Der starter ny gruppe op til august 2021. Ansøgningsfrist er den 4. juni og forsamtaler med barn og 
forældre forventes afholdt 21., 28. og 29. juni.  

Læs mere om tilbuddet og hvordan man ansøger på kommunens hjemmeside  

https://www.rksk.dk/borger/familie-boern-og-unge/ppr-raadgivning-til-boern-og-unge/cool-kids 

 

Rigtig god St. Bededagsferie til alle. 

Mange hilsner fra Maibritt 

https://www.rksk.dk/borger/familie-boern-og-unge/ppr-raadgivning-til-boern-og-unge/cool-kids

