
Kære alle 
 
 
Hermed nyhedsbrev for uge 24 
 
 

    
 

 
 
 

 

    
 



  
           

     
 

      
 
 
 

Lidt billeder fra 

klasselærerens 

dag i fredags. 

Tak til jer, der 

kunne hjælpe 

med kørsel. 



Nye ansigter på skolen 
Velkommen til både Bjørn og Lene i det nye skoleår. Endnu engang får vi dygtige folk til skolen. Tag 
godt imod dem. Vi glæder os til, at I bliver en del af holdet. 
 
 
Ny skoleleder 

Mit navner Bjørn Kirkegaard. Jeg er 52 år. Jeg er uddannet skolelærer fra 
Nr. Nissum i 1995. Jeg har beskæftiget mig med undervisning og 
uddannelsesvejledning i forskellige skoletyper. I 2010 blev jeg leder på 
Produktionsskolen Nordvestjylland, siden FGU og Ejsing Friskole. Jeg bor i 
Struer sammen med Hanne, hvor vi tilsammen har 4 børn. Jeg er et meget 
musisk menneske og spiller i mange forskellige sammenhænge. De sidste 
12 år har jeg fået stor passion for dykning, som jeg dyrker privat og som 
instruktør. Jeg ser frem til et tæt samarbejde med alle skolens børn, 
forældre, lærere, pædagoger og bestyrelse på Herborg Friskole fra 1. 

august. God Sommer til alle 🙂  
 
Hilsen Bjørn 

 
 
Ny klasselærer i kommende 1. klasse 

Mit navn er Lene, og jeg er 41 år. I mine 17 år som lærer, har jeg primært 
arbejdet på en efterskole og på en lilleskole (som også er en fri grundskole) 
- så jeg har et godt kendskab til friskole-verdenen. Jeg er uddannet lærer 
med linjefag i dansk, matematik, idræt og madkundskab. Jeg er født og 
opvokset i Nordjylland, men har i de sidste 7 år boet i Ringsted på 
Sjælland. Jeg og min familie flytter til Aulum i løbet af sommerferien, og jeg 
glæder mig rigtig meget til at lære jer alle på Herborg Friskole at kende.  
 
Hilsen Lene 
 
 
 
 

 
 

Dimission   
Herborg Friskole 
Onsdag d. 22. juni 2022 kl.16-18 
KUBEN/Foyeren         

Alle er velkommen. 7. klasse er vært ved et let traktement.  
 
 
 
 



 
Sidste skoledag 
Torsdag d. 23. juni er sidste skoledag i dette skoleår. Alle klasser har fri kl. 12.00. Skolens bus kører 
kl. 12.30. Når eleverne har fri, er der vandkamp på sportspladsen for de elever, der har lyst. Husk 
skiftetøj. Eleverne må medbringe vandpistoler (ikke store vand-pumpguns). Som regel bruger 

eleverne vores plastikkrus. Det virker vist bedst 😉 Venligst husk at få tømt elevernes 
garderobeskabe helt, inden jeres børn holder sommerferie.  
 
 
Første skoledag 
Tirsdag d. 9. august er første skoledag for alle klasser. Der kommer sommerbrev ud til jer i starten af 
sommerferien med skemaer og anden skolestarts-info. 
 
 
Afskedsreception 
Kære alle. Tusinde tak for en rigtig hyggelig og uformel eftermiddag i fredags. Tak for gaver, hilsner 
og varme ord – og tak til bestyrelsen for arrangementet. Herborg Friskole vil altid være i mit hjerte.  
 
 
Sommerferie-lukket 

• Skolens kontor er lukket i ugerne 27-28-29-30.  

• Børnehuset er lukket uge 29-30.  

• Jeg kan ved behov træffes på skolens telefon (tryk 3) frem til 31. juli. 
 
 
Mvh. Maibritt 
 
 
 


