
 

Kære alle 

 

Hermed friskolens nyhedsbrev for uge 18 

 

Hurra!  

Endelig, endelig, endelig... nu må 5.-8. klasse komme fysisk i skole alle uger og så er 
det forhåbentlig endelig slut med online-hjemmeundervisning. Det er SÅ godt!!! Hold 
op, hvor har eleverne været tålmodige og seje. Selv om vores online-undervisning på 
mange måder har fungeret godt, så er det nu alligevel bedst at være fysisk i skole.  

 

Omvendt online-undervisning i 4.-5. klasse 

Men netop som vi lukkede op for alle klasser, skulle elever og lærere i 4.-5. klasse 
forholde sig til endnu en ny situation. Tre dage i denne uge har Tilde undervist alle 
sine timer hjemmefra med en kollega fysisk tilstede i klassen. Omstillingsparate elever 
og lærere … det må man sige. Tilde skulle pga. smitteudbrud på hendes børns skole, 
så i selvisolation. I løbet af kort tid blev undervisningen omlagt, så den kunne 
gennemføres næsten som normalt. Det er dæl’me godt gået, kærer lærere. Og lidt 
sjovt var det vist også at have Tilde i klassen på skærm hjemmefra. Heldigvis er ingen i 
Tildes familie ramt. Ja, det kan gå hurtigt i disse tider. 

Kæmpestor tak til vores lærere for i alle månederne med nedlukning at blive ved med 
at stræbe efter at give eleverne den bedst mulige undervisning! 

 

Tirsdagens lærerteam i 4.-5. klasse       

 



    

 
Og elever, der i den grad er blevet vant til at navigere i teams og på de digitale læringsplatforme. Det har 

været et år med rigtig meget fokus på digital undervisning – det har være lærerigt. 

 

Hjælp os med at holde skolen åben 

Smitten stiger lige nu i Danmark - også i vores nabosogne. Så hjælp os stadig med at 
holde Corona for døren. Test, test, test, god håndhygiejne og afstand. Det er det, der 
virker. Vi har talt med eleverne om, at alle kan hjælpe til med at holde smitten nede - 
men også, at vi jo alle kan være uheldige at blive ramt. Også selv om man har været 
påpasselig. Vi håber, vi holder distancen. Det vil være så ærgerligt, hvis vi skal lukke 
igen.  

 

Sæt kryds!  

• Generalforsamling torsdag d. 27. maj. Se dagsorden på friskolens hjemmeside 
http://herborg-friskole.dk/images/Dagsorden_til_generalforsamling_vers_2_2020_2.pdf 

• Arbejdsdag lørdag d. 29. maj. Bestyrelsen sender info ud. 
 

 

http://herborg-friskole.dk/images/Dagsorden_til_generalforsamling_vers_2_2020_2.pdf


Earplugs – alle elever 

Vi vil meget gerne, at alle elever har Earplugs eller hovedtelefoner med i tasken hver 
dag. Earplugs kan købes i de fleste supermarkeder til omkring 40-50kr. 
Hovedtelefoner kan fås til 100-200kr. Hovedtelefoner fylder noget mere i tasken men 
er nok mere behagelige at have på. Husk gerne navn på. Hvis I har ubrugte Earplugs 
liggende derhjemme, som I ikke får brug for, så tager vi gerne i mod. Nogle gange 
følger de gratis med ved køb at elektronik. 

 

Skolemælk 

I løbet af uge 19 (afhængig af skolens leveringsdag) vil skolemælk igen levere mælk til 5.-9. klasse.  
Hvis I har fået afbestilt/stoppet jeres mælkeordning, skal I blot logge ind på www.skolemælk.dk og 
bestille igen, så jeres barn kan få mælk til sin frokost. 
Vi ser frem til igen at levere skolemælk til jeres børn! 
Med venlig hilsen 
Skolemælksteamet 
 

Musikskolen er blevet til Kultusskolen  

Vi har i flere år haft musikskolen ude på friskolen og de kommer gerne igen. 
Tilmeldingen til næste skoleår er åben nu. Klik på linket og se de mange muligheder 
for musikundervisning: https://rin.speedadmin.dk/registration#/courselist/1459 
Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål til musikskolens undervisning. 

 

Sammenspil 

Musiklærer Laura, der kommer på friskolen hver uge og underviser i saxofon tilbyder 
også undervisning i sammenspil:  

 

Musikfabrikken - vi laver vores egen musik 

På Musikfabrikken spiller vi sammen og prøver forskellige instrumenter af. 
Vi bruger både trommer, bas, guitar, keyboard og sang og hvad der er af 
instrumenter på skolen. Du behøver ikke at kunne spille på noget i forvejen 
- det lærer du her. Du skal bare have lyst til at spille og skabe musik 
sammen med andre. Vi spiller sammen på kryds og tværs, skriver sange 
sammen og leger musikken ind. Du får prøvet mange instrumenter, så du 
senere kan vælge instrumentalundervisning eller sang.  

 

 

https://mejeriforeningen.clients.ubivox.com/x/4mxAutNvHbe63t0fMUaa2H--YiN7GVt9Ertg__sT-KL0fDHhNY_5eLE5d8njvSi6dwhqgtuqpZHIp1zdct25bqogG7ty/
https://rin.speedadmin.dk/registration#/courselist/1459


Du kan også godt gå til Musikfabrikken samtidig med, at du begynder på 
instrumentalundervisning.  
 
Der skal være 4-6 elever på et hold, så få gerne nogle af dine venner med, 
så vi kan oprette et hold på din skole. Aldersgruppe: fra 2.-6. klasse. 
Inddeles på hold efter alder - afhængig af tilmeldinger. 

Instrumentfabrikken- vi spiller sammen på kryds og tværs 

På Instrumentfabrikken spiller vi sammen og prøver forskellige instrumenter 
af. Vi bruger både trommer, bas, guitar, keyboard og sang. Du behøver ikke 
at kunne spille på noget i forvejen - det lærer du her. Du skal bare have lyst 
til at spille sammen med andre. Vi spiller sammen på kryds og tværs og 
leger musikken. Du kan godt gå til Instrumentfabrikken samtidig med, at du 
begynder på instrumentalundervisning eller sang. 
 
Der skal være 4-6 elever på et hold, så få gerne nogle af dine venner med, 
så vi kan oprette et hold på din skole. Aldersgruppe: fra 4.-6. klasse. 
Inddeles på hold efter alder - afhængig af tilmeldinger. 

 

Sommerskole 

Inden vi ser os om, så er skoleåret slut og en velfortjent sommerferie står for døren. 
Mange skal nok holde ferie i Danmark i år. Vi modtager jævnligt tilbud til 
sommeraktiviteter for børn. Jeg videresender de aktiviteter, der foregår i det lokale. 
Måske det har jeres interesse. Se vedhæftede fil fra Håndboldudvalget i Rækker Mølle. 
Se også kulturskolens sommerskoler: 
https://rin.speedadmin.dk/registration#/courselist/1510 

 

Rigtig god weekend, 

Mange hilsner fra Maibritt 

 

https://rin.speedadmin.dk/registration#/courselist/1510

