
Kære alle 
 
Hermed nyhedsbrev for uge 20  
 
Hold da op, hvor ugerne flyder afsted. Forårsmånederne afløses 
lige om lidt af juni og dermed nærmer afslutningen af dette 
skoleår sig med hastige skridt. De sidste detaljer omkring 
lejrskolerne i uge 22 er ved at være på plads (5.-7. klasse får 
pakkeliste mm. tilsendt i morgen). Vi glæder os meget til turene 
med jeres børn og det virker også til, at eleverne glæder sig.  
 
Obs!! Eleverne møder til normal tid fredag efter 
lejrskolerne/studieturen. Vi slutter ugen af med i fællesskab at se 
billeder fra de forskellige ture og høre nogle af eleverne fortælle 
om oplevelserne fra ugen. Alle klasser har denne dag fri kl. 12.00.  
 
Nogle af jer har henvendt jer om jeres børns evt. hjemve. Det er 
vigtigt at sige, at hjemve er helt naturligt – og det er ikke fordi 
’der er noget galt’. Jeg har fundet en artikel i Samvirke (som er et 
ganske fornuftigt forbrugermagasin), der måske kan være til 
inspiration for alle: https://samvirke.dk/artikler/hjaelp-mit-barn-
har-hjemve Kontakt os gerne. Den bedste måde vi kan hjælpe 
jeres børn bedst på, er via dialog og aftaler på forhånd. Ellers så  
gælder det jo som altid: Intet nyt er godt nyt.  
 
8. klasse/Berlin: Pernille og Maren  
5.-7. klasse/Sydslesvig: Tilde og Peter 
0.-4. klasse/Ringkøbing Fjord: Mai, Lene, Gabriella, Monica og Lise 
 
Afslutning 8. klasse 
I næste uge skal 8. klasse til terminsprøver og fredag d. 10. juni skal eleverne til eksamen i valgfag. 
Og hvordan hænger det sammen med, at vi er en karakterfri friskole? Eksamen i valgfag er nu blevet 
et lovkrav og derfor skal vi selvfølgelig også gennemføre den som alle andre folkeskoler/friskoler. Når 
vi vælger i 8. klasse at gennemføre terminsprøver, så er det med henblik på, at eleverne har prøvet 
eksamens-situationen i trygge/velkendte rammer, inden de begynder i 9. klasse. Der er ny dansk 
forskning, der netop peger på, at eleverne i udskolingen har gavn af god formativ, 
feedback/udtalelser og gradvis tilvænning til karaktergivning. Men først i udskolingen. Vi har altid 
prioriteret den mundtlige vejledning og udtalelser frem for et tal/en karakter. Det gælder både i den 
daglige undervisning, til skolehjemsamtalerne og når 8. klasse modtager deres endelige udtalelse. Vi 
mener, at børn udvikler sig bedst, hvis der er mest fokus på, at de skal blive til nogen – mere end, at 
de skal blive til noget. Onsdag d. 22. juni kl. 16-18 afholder vi dimission for 8. klasse. Alle er 
velkommen. 7. klasse sørger for det praktiske. 
 
Nye elever på besøg 
Tirsdag formiddag i denne uge havde vi besøg af kommende 0. klasse og samme dag havde vi besøg 
af Anne, som skal begynde i 7. klasse efter sommerferien. Det var en stor dag for kommende 0. 
klasse at prøve at være ’rigtigt’ i skole – ikke mindst at få lov at lege i skolegården sammen med alle 
de andre elever. Vi glæder os til, at kommende 0. klasse kommer på besøg igen i næste måned. 
Eleverne i 6. klasse var gode til at tage imod Anne. Hun kender flere af eleverne i forvejen og glæder 
sig til at begynde på friskolen.  
 
Klasser og lærere – kommende skoleår 
I sidste uge havde vi udvalgt fire kompetente ansøgere til samtale om vores ledige stilling som 
klasselærer i indskolingen. Det var et meget enigt ansættelsesudvalg, som herefter pegede på en 
kvindelig lærer med lang undervisningserfaring og linjefag i blandt andet dansk, matematik og idræt. 
Vi mangler lige lidt formalia, så skal I nok få en nærmere præsentation af hende. I dag kunne vi så 
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give eleverne besked om, hvordan klasserne er dannet til næste år. Se nedenfor. Vi vurderer hvert år 
omhyggeligt, hvordan klasserne dannes bedst muligt – både ud fra faglige og sociale hensyn. Nogle 
år går det lettere – andre er det lidt mere bøvlet. I år faldt tingene ret hurtigt på plads. Nu skal 
eleverne lige vænne sig til tanken om de nye klasser – det plejer nu at gå rimelig gnidningsfrit. De 
kender jo hinanden og lærerne på kryds og tværs – og vi sætter den kommende tid lidt ekstra ind på 
at dyrke/genopfriske relationerne på tværs.  
 
Klasselærere skoleåret 22-23 
0. klasse/Mai 
1. klasse/ny klasselærer 
2. klasse/Lene 
3.-4. klasse/Gabriella 
5.-6. klasse/Tilde (Lise) 
7.-8. klasse/Pernille (Peter) 
 
Frivillig-kaffe i Kuben 
Skoleårets sidste ’Frivillig-kaffe’ bliver fredag d. 10. juni kl. 10.00. Friskolen/Børnehuset er klar med 
kaffe og et rundstykke til alle frivillige, der har lyst til en hyggelig stund sammen med os. Alle er 
velkommen – uanset om man synes, man bidrager med store eller ganske små opgaver. Al hjælp 
værdsættes. Vel mødt! 
 
Støtteforeningen  
Tak til jer, der er sprunget til og på torsdag er klar til at give et nap med til fordel for 
eleverne/børnene på friskolen/i børnehuset. Klik på linket og se mere om støtteforeningen: 
https://www.facebook.com/groups/397267290329576 
 
Kalender (ansvarlig årgang i parentes) 

• Torsdag-fredag i næste uge: Eleverne har Kristi Himmelfartsferie. Lærerne har nul-dag om 
fredagen. Dvs. at lærernes arbejdstimer er omlagt til arbejdsdage, hvor eleverne er i skole 

• Uge 22: Lejrskoler og studietur. 0.-4. klasse har almindelig skoledag mandag 

• Fredag d. 3. juni: Alle klasser har fri kl. 12.00 

• Mandag d. 6. juni: 2. Pinsedag 

• Onsdag d. 8. juni kl. 19.00: Ekstraordinær generalforsamling  

• Fredag d. 10. juni kl. 10.00: Frivillig-kaffe  

• Fredag d. 10. juni (om eftermiddagen): Eksamen/fernisering i billedkunst  

• Onsdag d. 22. juni kl. 16.00: Dimission for 8. klasse (7. klasse) 

• Torsdag d. 23. juni: Sidste skoledag. Alle klasser har fri kl. 12.00 

• Tirsdag d. 9. august: Første skoledag for alle klasser 
 
 
God weekend, 
Mvh. Maibritt 
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