
 

Kære alle 

 

Hermed nyhedsbrev for uge 24 

 

Et skoleår er ved at være slut 

Endnu et skoleår nærmer sig hastigt sin afslutning. Det har været et godt år - og et meget 

anderledes år. Vi har lagt os i selen for at komme så tæt på en normal skolehverdag som muligt – 

inden for de rammer, vi har haft at gøre med. Men det skal ingen hemmelighed være, at vi ikke synes 

vi er på det niveau, vi plejer at være.  

Eleverne har helt sikkert fået en masse god undervisning i år og de har også lært nogle ting, som de 

ikke ville have lært, hvis vi f.eks. ikke havde være tvunget til onlineundervisning. Men, men … især 

det, vi som friskole står for - fællesskabet og den tætte dialog med eleverne og mellem skole og hjem 

- har været under pres.  

Og så alligevel... der er sket noget de sidste uger. Især 8. klasse er kommet stærkt tilbage efter den 

seneste genåbning. Hold op, hvor er det en fornøjelse at opleve dem sammen. De er alle sammen 

klar til at komme videre – og vi er helt trygge ved at sende dem fra vores lille trygge andedam ud i 

den store vide verden. Men det er tydeligt, at 8. klasse er ‘rykket sammen’ de sidste uger og skal 

have det hele med den sidste tid. Helt som det plejer, når 8. klasse nærmer sig afslutningen på deres 

skolegang på Herborg Friskole.  

 

Lejrskole-uge 

Sikke en dejlig lejrskole-uge. Sprængfyldt med oplevelser og en masse godt samvær. Glade børn 
lærer bare bedst... og lejrskole gør bare noget godt for trivslen og fællesskabet. I år har det været 

lidt en udfordring at få alle aftaler på plads – og vi måtte da også justere undervejs på turene – men 

alt i alt lyder det til, at alle har haft en rigtig god uge. Og ja, vores elever er bare superskønne at tage 

på ture med. Tak for nogle dejlige dage, unger. Se billederne nedenfor. 

0.-3. klasse har haft lejrdage med udflugter. Trivsel og bevægelse har været i højsæde, og eleverne har nydt at være 

sammen på tværs af klasserne igen. Motorikken og balancen er blevet udfordret i Wowpark, og dyrekendskabet er 

blevet udvidet i Haunstrup. Elever fik øvet matematik-kendskaberne i kiosken i Haunstrup, da der blevet regnet 

mange gange på, hvad der kunne købes for 30 kr. Dejlig lejrskole med masser af samvær og læring. 

   



 

  

    



   

 

   



     

   

      



 

 

4.-8. klasse i Humlum og på Venø 

- Lydmuseet i Struer, Venø Efterskole, bål og aftenhygge. Flere billeder på vej. 

 

  



   

  



  

  

   



  

 

 

Egenbetaling Lejrskole 

Vi har fastlagt en egenbetaling pr. elev til delvis dækning af entré og forplejning. Beløbet dækker 

ikke hele udgiften. Vi søger støtteforeningen om tilskud til det resterende beløb. Flere har på 

forskellig vi bidraget til at holde udgifterne nede. Tak for det        

Egenbetaling pr. elev i 0.-3. klasse: 100kr. 

Egenbetaling pr. elev i 4.-8. klasse: 250kr. 

Beløbene trækkes med næste indbetaling af skolepenge. 

 

Uddannelse 

I denne uge har Maren været på uddannelse som læsevejleder. Det er en uddannelse, der løber over 

tre moduler det næste år. Vi glæder os til, at Maren kan tilføje ny viden til vores undervisningstilbud 

og støtte dansklærerne i deres undervisning. Fra næste det næste skoleår er Maren ansat som sprog-

faglærer. 

 

Næste uge 

I næste uge runder vi skoleåret af. Mandag, tirsdag og onsdag er almindelige skoledage. Vi skal igen 

mødes til fælles morgensang kl. 8.00 i KUBEN. Det bliver dejligt igen at være sammen alle sammen 

en gang om dagen. 8. klasse har valgt de sange, vi skal synge.  

Mandag skal SP-erne (skolepatruljen) - som tak for hjælpen med at få vores yngste elever over vejen 

om morgenen - på deres årlige udflugt. SP-eleverne har fået en info med hjem i dag. I år har der jo 

været en lang periode, hvor vores ældste elever ikke var i skole og de har dermed heller ikke kunne 

stå SP om morgenen. Men vi differentierer ikke på den måde – og selvfølgelig skal SP’erne have den 

samme udflugt som de øvrige år. Eleverne gør det rigtig godt (og tak fordi I er så gode til at passe på 

dem om morgenen og hjælpe dem ved fodgængerfeltet). 

Nogle af klasselærerne holder ‘Klasselærerens dag’ i næste uge. Nogle har allerede afholdt den 

tidligere. Sådan er der så meget, der ikke er, som det plejer. Klasserne har fået direkte besked. 

Onsdag holder vi dimission for 8. klasse. Vi håber, at der er mange, der har mulighed for at komme 

og være med til denne hyggelige og højtidelige stund. 



Torsdag har vi sidste skoledag. Husk at sende skiftetøj med, hvis jeres børn vil være med til 

vandkampen, når skoledagen er slut. Det kan ikke svare sig at tage vandpistoler mm med. Ungerne 

ender som regel med at bruge deres vandkrus i stedet.  

 

Kalender: 

• Dimission for 8.  klasse er onsdag d. 23. juni kl. 16.00-18.00 i KUBEN 

• 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 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. Vi 

glæder os til at se rigtig mange af jer. 

• Mandag d. 9. august har eleverne fri. Lærerne gør klasserne klar efter rengøringsdagen. 

 

 

Rigtig god weekend 

Mange hilsner fra Maibritt 


