
 

Kære alle 
 
 
Hermed friskolens nyhedsbrev for uge 2 
 
Hverdagen har fundet et fornuftigt leje med de omlægninger og justeringer, vi har lavet ift. Corona-
restriktionerne. Undervisningen glider fint og der er god arbejdsindsats og stemning på skolen. Om 
end vi savner det store fællesskab på tværs af klasserne! Stor tak til alle for at støtte op om 
anbefalingerne – afstand, hygiejne, test og vacciner. Vi er fortsat forskånet for store smitteudbrud på 
skolen og dermed kan vi holde undervisning og pasningstilbud kørende tilnærmelsesvist normalt. Vi 
skal holde ud lidt endnu …. men endelig, endelig, endelig ser det ud til, at vi snart kan se enden på 
pandemien. Det bliver SÅ godt!  
 
100-dagsfest i 0. klasse 
Hver dag tæller eleverne i 0. klasse de skoledage, de har haft, siden de begyndte i august. Tallene 
øves med 10’ er-bunker og énere. I går, torsdag havde eleverne gået i skole i 100 dage. Det blev 
fejret med en fest med 100 bevægelser, 100 sekunder stilhed, hoppe 10-100 … og hjemmelavede 
boller/lækkerier. Rygtet om festen bredte sig i indskolingen, og hurtigt faldt snakken i 1. klasse den 
hyggelige 100-dages fest, de havde haft sidste år. Og så begyndte eleverne at regne på, hvor mange 
dage de så havde gået i skole, siden de startede i 0. klasse.        
 

  
Skønne elever i 0. klasse i festtøj og med 100-dags-briller på :-D 
 

 
Eleverne i 0. klasse skulle alle medbringe en pose eller bøtte med 100 konkrete ting :-D 
  
 
 
 
 



Minikonfirmandundervisning for 3. klasse 
Vi starter op den 26/1 i stedet for den 2/2. Vi slutter undervisningen af den 15/5 kl. 14.00 ved en 
familiegudstjeneste i Herborg kirke. Jeg henter børnene på skolen kl. 13.35 og vi er i kirken indtil kl. 
15.30. Skal jeres børn være med, vil jeg gerne høre fra jer hurtigst muligt på enten mail: 
helle@km.dk eller mobil 20232388. Håber at høre fra jer       
Hilsen Helle, Sognemedarbejder, Herborg Kirke 
 
 
Tilbud fra sundhedsplejen  
I børn og Familie har vi et godt tilbud om par-kurser til forældre med børn i alderen 0-18 år. 
Parkurset kaldes PREP ”Praktiske redskaber til engageret parforhold”. Kurset bygger på forskning i, 
hvad der hæmmer og fremmet et godt parforhold. På kurset får man konkrete redskaber til at 
kommunikere trygt sammen og får større forståelse for sig selv og hinanden 
Der deles ikke privat indhold med andre end ens partner. 
Læs mere om dette gode tilbud på https://www.rksk.dk/borger/familie-boern-og-
unge/sundhedsplejen/prep-parkursus 
 
 
Se friskolens kalender: https://herborg-friskole.dk/sidste-nyt/boernehuset-kalender/ 
  
 
God weekend 
Mvh. Maibritt 
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