
Kære alle 
 
Hermed nyhedsbrev for uge 22  
 
Det var en flok glade og stadig lidt trætte elever, der mødte ind på skolen her til morgen. Men sikke 
mange gode oplevelser, ugen har været fyldt af. Mange grænser er blevet flyttet, nye venskaber er 
opstået – grin, leg og masser af dejligt samvær. Der er så meget vigtig livslæring i at være sammen 
med sine klassekammerater på denne måde - livsduelighed, dannelse, hensyn, medansvar, 
samhørighed med de andre i klassen og det store fællesskab. Lejrskoler og studieture er en 
obligatorisk del af vores undervisning og vi har en klar mening med at prioriterer ressourcer på at 
tage afsted med eleverne. Derfor er det også dejligt at mærke, at I forældre bakker op om turene – 
også der, hvor det kan være svært. Tak til jer, der har bagt kage mm. eller lagt bil og en ekstra 
køretur til. 
 
I dag har vi set billeder fra 0.-4. klasses lejrskole ved Ringkøbing Fjord og 5.-7. klasses lejrskole i 
Sydslesvig. Eleverne fortalte på skift om turene og om de emner, de havde lært om. Der var flotte 
PowerPoints med kort over det dansk-tyske-grænseland, Valdemars forsvarsfæstning i Dannevirke og 
Skansen, der desværre ikke holdt til det 
tyske pres i 1864. I næste uge skal vi 
høre om 8. klasses studietur til Berlin.  
 
Forud venter en solrig pinseferie og så 
glæder vi os til at se eleverne igen på 
tirsdag. Vi har stadig nogle ugers 
undervisning og almindeligt skema 
tilbage endnu inden sommerferien – så 
derfor – tjek venligst tasken, 
lektiebogen og penalhuset, så jeres 
børn er klar til undervisning, når vi ses 
igen. 

                                                             
 

                                                         8. klasse klar til afrejse tidlig mandag morgen                 
 
 
Et par billeder fra 0.-4. klasses lejrskole 
Små stjernestunder på stranden og omkring bålet. Og så det obligatoriske billede med skøre 

ansigter. Glade, sunde og frie børn 😊 
 

  
 
 



    
 

 
 

   
 

 



 
Fernisering 
8. klasse afslutter på næste fredag formiddag deres valgfag i billedkunst med en obligatorisk 
eksamen. Herefter åbner eleverne i både 7. og 8. klasse en udstilling med deres værker fra 
undervisningen. Alle er velkommen til fernisering kl. 12-14 i Kuben. Efterfølgende og frem til 
sommerferien kan værkerne ses udstillet på skolen. Vel mødt! 
 
 
Elevcomputere 5.-7. klasse/næste skoleår 
Som annonceret tidligere opkræver skolen fra 1. august 50kr. pr. måned for udlån af elevcomputere 
til eleverne i 5.-7. klasse. Ønsker I IKKE at benytte jer af denne låneaftale, bedes I give skolen besked 
inden sommerferien. Se vedhæftede.  
 
 
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. Hjælp os gerne med at få spredt budskabet. Vel mødt! 
 
 
Dimission 
Onsdag d. 22. juni holder vi dimission for vores fantastiske fire elever i 8. klasse. Alle er velkommen 
til en uformel og festlig markering af elevernes afslutning. Vel mødt! 7. klasse står for det 
praktiske/forplejning. 
 
 
Kalender  

• 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 kl. 12-14: Fernisering i billedkunst/Kuben  

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

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

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


