
 

Kære alle 

Hermed nyhedsbrev for uge 22 

 

Arbejdsdag 

Tak for godt indsatsen til jer, der havde mulighed for at deltage. Vejret var med os i år. Dejligt til 
udendørs arbejde. Der blev luget, malet, renset … og hygget og snakket i både skole og børnehus. 
Bestyrelsen havde sørget for planlægningen af opgaver og forplejning. En dejlig dag med godt 

arbejde og godt selskab       

 

 

 



  

  

  

  



 

Lejrskoler og fysik-camp uge 24 

Vi planlægger på fuld kraft for at nå i mål med nogle gode lejrskoler, der både overholder 
restriktioner/retningslinjer og som giver mening ift. formålet med vores lejrskoler – fokus på trivsel 
og fællesskab. Vi er stadig udfordret af, at vi ikke må blande alle elever/alle årgange - til trods for, at 
forsamlingsforbuddet ophæves midt juni for udendørsaktiviteter. Når eleverne opholder sig udenfor, 
må de dog gerne være sammen på tværs af flere årgange/grupper. Ja, reglerne er ikke helt så 
entydige og logiske – men vi har været i dialog med myndighederne og vi kan godt forsvare at 
gennemføre nedenstående ud fra de anbefalinger, der ligger. De generelle retningslinjer – som god 
håndhygiejne og opdeling indendørs – gælder naturligvis stadig. 

For at få de bedste rammer for lejrskolen og nogle gode oplevelser for alle, har vi besluttet at dele 
klasserne i de to grupper, eleverne kender fra hverdagen (0.-3. klasse/4.-8. klasse). Se nedenfor. Der 
kommer nærmere information fra klasselærerne i næste uge.  

Der vil være en mindre egenbetaling i forbindelse med lejrskolerne. Beløbet er tilskud til 
forplejning/entréer og bliver opkrævet via PBS med næste måneds opkrævning af skolepenge. 

I næste uge taler vi med klasserne om lejrskolerne. Kontakt gerne klasselærerne, hvis I har spørgsmål 
eller andet, vi skal vide. 

Alle klasser har fri kl. 12.00 fredag i lejrskole-ugen. 

Vi glæder os meget til nogle gode lejr-skoledage med vores elever.  

 

0.-3. klasse 

Lejrskole for indskolingen bliver dagsture med afgang fra friskolen om morgenen – men desværre 
uden overnatning.  

• Mandag: Almindeligt skema til kl. 12.00.  

• Tirsdag: Tur til Wowpark. Afgang fra friskolen. Afhentning kl. 15.00 (måske lidt før).  

• Onsdag: Udeskoledag hjemme på friskolen - bål, snitte, huler og insekter. Afhentning ml. 14.30-15.00.  

• Torsdag: Tur til Jyllandspark Zoo. Afhentning kl. 15.00 (måske lidt før). 

• Fredag: Almindeligt skema til kl. 12.00.  

 

• Mandag og fredag er der almindelig SFO. Afbud m.m. til Ane/Ditte/Tina. 

• Tirsdag-onsdag-torsdag er der mulighed for lejrskole-SFO i den almindelige SFO-åbningstid. Tilmelding til 

lejrskole-SFO til Mai, Gabriella og Lene er nødvendigt. Senest fredag uge 23. Vi henstiller til – så vidt 

muligt – at hente børnene, når de kommer tilbage fra tur. De er sikkert godt trætte efter en spændende 

dag       

  

 

4.-7. klasse 

Mellemtrinnet gennemfører lejrskolen i Humlum som først planlagt – men med mere plads til alle – 
både ude og inde. 7. klasse overnatter i Humlum alle tre nætter. 

• Mandag: Afgang fra Herborg Friskole. Ankomst og indkvartering i Humlum. 

• Tirsdag: Oplevelser i Struer 

• Onsdag: 7. klasse på fysik-camp. 4.-6. klasse bruger dagen i naturen i området. 

• Torsdag: 7. klasse på fysik-camp. 4.-6. klasse besøger Venø Efterskole 

• Fredag: Almindeligt skema.  

 



 

8. klasse: 

8. klasse har sammen med deres lærere planlagt en rigtig hyggelig afslutnings-overnatning på skolen 
mandag til tirsdag med oplevelser, hygge og brunch på Vestergaards Hotel. Onsdag-torsdag tager 8. 
på fysik-camp sammen med 7. klasse. Der er sendt info hjem til klassen.  

 

Insektfælder i udeskole 

Eleverne i 1. klasse har lavet insektfælder ud af kartofler. Fælderne blev lagt i skoven og to 
dage efter var der gevinst - både bænkebidere, snegle og myrer var kommet på besøg. 
Spændende forsøg, der giver anledning til refleksion og læring. Og så skal der måske også lidt 
mod til at holde de små kryb i hånden :-D 

   

 

Hvilken konstruktion giver den bedste bæreevne? 

7. og 8. klasse har i denne uge i fysik bygget broer af papir. Hvilken konstruktion giver den bedste 

bæreevne? Hvert hold fik udleveret 10 stk. A4-papir, tape og sakse. Hvilken bro kunne holde den 
største vægt og have den højeste stabel bøger på sig? Den bro, der bar mest bar 57 kg!  

   



  

  

 

 

Fire friske piger på stribe. Velkommen til Josefine, der er begyndt i 6. klasse. 

 

 

 

Rigtig god weekend 

Mange hilsner fra Maibritt 


