
 

Kære alle 

 

Hermed nyhedsbrev for uge 23 

 

Yes, yes, yes!!! Så er vi for alvor på vej tilbage til en normal hverdag. Det bliver SÅ godt. Men uh, hvor 
ville vi dog gerne have vidst noget før, at restriktionerne lempes fra på mandag og eleverne f.eks. nu 
må være sammen på tværs af alle årgangene. Men det er ‘bedre sent end aldrig’ og SÅ godt, at vi 
satsede det ene øje i det tidlige forår og lagde de første lejrskole-planer.  

Lærerne har sat ekstra ind på at planlægge nogle gode lejrskoler på det grundlag, vi har haft de 
sidste par uger. Og det bliver helt sikkert nogle rigtig gode dage for alle klasser. Og tilmed ser det 
ud til, at vejret bliver supergodt til lejrskole og udflugter – rimeligt vindstille, sol og ikke alt for varmt. 
Det kan næsten ikke være bedre. Vi glæder os rigtig meget!  Tak til alle jer, der har budt ind med 
praktisk hjælp       

Vi vil gerne, at I de sidste to skoleuger så vidt muligt stadig afleverer og henter jeres børn udenfor. Vi 
kommer gerne ud til jer. 

  

Sæt kryds: 

• Dimission for 8.  klasse er onsdag d. 22. juni kl. 16.00. Vi forventer nu at afholde dimissionen 
tilnærmelsesvist som vi plejer. Nærmere info senere. 7. klasse (forældre og elever) står for 
forplejning og pyntning til dimissionen (klasserepræsentanterne er tovholdere). 

• Sidste skoledag er torsdag d. 24. juni. Eleverne har fri kl. 12.00.  
• Første skoledag i det nye skoleår er torsdag d. 5. august. Vi glæder os til at se alle elever til 

opstartsdage og velkommen til nyt skoleår. 
• Næste forældrerengøring er lørdag d. 7. Det er obligatorisk for alle forældre at deltage i min. 

én rengøringsdag pr. skoleår. Bestyrelsen sender information ud. 
• Tirsdag d. 10. august siger vi velkommen til ny 0. klasse. Der er Åben Morgensang kl. 9.00, 

hvor alle er velkommen … måske med rigtig sang      . Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. 
• Mandag d. 9. august har eleverne fri. Lærerne gør klasserne klar efter rengøringsdagen. 

 

Lejrskole/fysik-camp 

Så nærmer lejrskole-ugen sig og de sidste detaljer er endeligt faldet på plads. Vi glæder os rigtig 
meget til nogle dejlige dage med jeres børn. Vores elever plejer at være supergode at rejse og tage 
på tur med. Det regner vi også med kommer til at gælde denne gang. Tag gerne en snak med jeres 
børn om, hvordan de hjælper til med, at det bliver en god tur for alle. Først og fremmest handler det 
om at være en god kammerat - også overfor dem, man måske ikke lige finder sammen med som det 
første. 

Der er sendt information ud til alle klasser – venligst orienter jer – og skriv gerne til lærerne, hvis I 
har spørgsmål. Vi henstiller til, at I kontakter lærerne direkte, hvis I har brug for at ringe til jeres børn 
mens de er afsted på overnatning. Husk gerne at ‘intet nyt er godt nyt’. Forbered gerne jeres børn 
på, at I ikke forventer at høre fra dem og at I ikke skriver til dem. Dette plejer at hjælpe de elever, der 
kan have lidt hjemve. Giv dem til gengæld et kæmpe på-gensyn-knus, når de tager afsted. 

I et par af vores nabosogne er smitten forhøjet og da mange af os har relationer på kryds og tværs af 
sognegrænserne, vil vi opfordre kraftigt til, at eleverne på 12 år og over bliver testet i weekenden. 



Gerne en PCR-test i morgen eftermiddag. Det ville være brandærgerligt, hvis vi få smitten med på tur, 
hvis det kunne være opsporet ved en test. De gode råd om god håndhygiejne og hosteetikette – ja, 
dem tager vi selvfølgelig med på lejrskole. 7.-8. klasse skal testes igen tirsdag – inden de skal på 
fysik-camp.  

Der vil som altid være en mindre egenbetaling i forbindelse med lejrskolerne. Beløbet bliver 
opkrævet via PBS med næste måneds opkrævning af skolepenge. Beløbet dækker noget af udgiften 
til forplejning og entréer. Forvent ml. 60-100kr pr. elev pr. døgn. Selvfølgelig tilpasset de enkelte 
klassers lejrskoler. Resten af udgifterne plejer vi at være heldige at få dækket af støtteforeningen. 

Alle klasser har fri kl. 12.00 fredag i næste uge. 

 

Saxofon-koncert 

Frederik og Samuel gav koncert på skolen i går. Waou, hvor er de blevet dygtige. Sådan en koncert 
giver god anledning til at tale med eleverne om, hvordan man er et godt publikum og det havde de 
selvfølgelig bare styr på: klappe ad de optrædende, være stille og lytte til musikken, smile og sende 
positive tanker afsted.  

Til næste år bliver der mulighed for at spille i saxofonband på skolen. Det bliver formodentlig tirsdag 
eftermiddag. Det koster ml. 350-500kr. pr. kvartal pr. elev - alt efter hvor mange, der tilmeldes. Se 
mere i vedhæftede fil. Der er en fejl i teksten. Tilbuddet gælder alle elever fra og med 2. klasse. 

Har jeres børn har andre ønsker ift. musikundervisning, så skriv gerne til mig - så hjælper jeg med 
kontakten videre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ny bestyrelse med ny formand/-kvinde 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig. Se vedhæftede fil. Tillykke med valgene og de nye poster. 
Personalet glæder sig til fortsat godt og konstruktivt samarbejdet om vores dejlige friskole. I 
nærmeste fremtid opdateres bestyrelsens billeder og kontaktoplysninger på friskolens hjemmeside. 

 

7.-8. klasse fernisering og prøveeksamen i valgfag/billedkunst 

Som det sidste i endnu en dejlig og begivenhedsrig skoleuge sluttede 7.-8. klasse af med fernisering 
i KUBEN. Eleverne fremviste deres forskellige værker og øvelses-skitser ud fra forskellige opgaver og 
teknikker. Der var blandt andet eksempler på lag-på-lag-teknik, skyggetegninger og sort-silhuet-på-
barberskum. 8. klasse fremviste også deres afsluttende værk: Metaforfose (forandring) i forskellige 
udtryksformer (f.eks. maleri eller skulptur). Alle elever kunne forklare deres teknikker og opgaverne 
var løst på fornem vis. Godt gået! Elever og lærere var forbi… og sandelig om ikke også skolens 
tilsynsførende dukkede uventet op.    

  



      

      

  

 

Glemt tøj 

Vi har igen en del glemt tøj. Vi lægger tøjet ud på borde foran KUBEN på mandag. Tag et kig. Tøj, 
der ikke er afhentet i løbet af ugen, sendes videre til andre gode formål. 

 

Rigtig god weekend 

Mange hilsner fra Maibritt 


