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Kære alle 
 
 
Hermed skoleårets sidste nyhedsbrev – med info om kommende skoleår. 
 
 
Lørdag d. 6. august: 
Forældrerengøring 
 
Mandag d. 8. august:  
Alle elever har fri. Lærerne gør skolen klar til skolestart 
 
Tirsdag d. 9. august:  
Åben morgensang og velkommen til vores nye 0. klasse kl. 9.00.  
1.-8. klasse møder kl. 8.00 til normalt skema. 
 
 
Så fik vi afsluttet skoleåret 21/22 på allerbedste vis og en velfortjent sommerferie venter 
forude. Tak til jer alle for endnu et dejligt år sammen med jer. Vi begyndte sidste skoledag 
med at spise morgenmad sammen i Kuben. En hyggelig tradition - og ja, det er bare rigtig 
rart, at vi kan sidde sammen så mange og der er en hyggelig summen og snak rundt om 
bordene. Tak for rundstykker til 8. klasse. Efter fælles morgenmad, fællessang, uddeling af 
SP-diplomer mm, havde 8. klasse planlagt underholdning, hvor lærerne skulle dyste i 
forskellige meget svære discipliner – højst, hurtigst, mest udholdende osv. God 

underholdning, 8. klasse. Tak for det       Til sidste skoledag hører jo også en dyst mellem 

lærerne og 8. klasse. I år blev det en fodboldkamp – som lærerne selvfølgelig vandt       og 
herefter en herlig vandkamp som prikken over i´et på en rigtig god dag. Dagen var fyldt med 
knus og kram, ønsker om god vind fremover og på gensyn. Der er mange ting, vi skal nå på 
sådan en sidste skoledag. Sådan skal det være        
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Dimission 8. klasse   
Stort tillykke til vores ’fantastiske fire’ i 8. klasse. Tak for at være jer! 
Og held og lykke på jeres vej videre frem. Vi håber, I kommer forbi 
ved lejlighed. I skal nu alle videre på efterskole. Vi håber, at I får 
mange gode oplevelser der også. Tak for gaven til skolen – en meget 
lækker basketbold og en ditto amerikansk fodbold. Tak til 7. klasses 
forældre for hjælp til forfriskning, blomster på bordene og alt det andet praktiske 😊 
 
 

 
Det er vist snart en tradition, at lærerne laver en Kahoot om vores dimittender. Mega-pinligt ;-D 

 

 
Tak til verdens bedste udskolingslærere <3 
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Eleverne sang og spillede – og 8. klasse havde valgt nogle rigtig gode dimissions-sange. 

 
 

Skoleåret, der er gået 
Vi kan se tilbage på endnu et godt skoleår. Et godt skoleår med masser af  god og solid 
undervisning. Et godt skoleår, hvor vi kan mærke, at det store fællesskab har det godt igen. Vi 
har heldigvis igen kunne være sammen på tværs af  årgangene, vi har kunne tage til Dhe på 
vores værkstedsdage, vi har været på studietur til Berlin og på lejrskole i Sydslesvig og ved 
Ringkøbing Fjord. Vi har budt jer indenfor til Åben morgensang, Åben Skole, skoleskak osv. Vi 
har dog igen år endnu engang måtte aflyse vores musical. En trøst er, at musicalen vender 
tilbage til næste år – planlægningen er godt i gang. Alt i alt afslutter vi nu endnu et godt 
skoleår, hvor vi – som vi plejer – har haft en god vekselvirkning mellem ’rugbrødsdage’ 
og ’toast-dage’ (som eleverne har døbt vores anderledes skoledage). Rugbrødsdagene er de 
dage, hvor vi tygger os igennem årets pensum – toastdagene er de dage, hvor vi bryder vores 
almindelige skema op og det store fællesskab styrkes. Vi kan se tilbage på endnu et godt 
skoleår, hvor vores fantastiske personalegruppe har skabt gode rammer omkring jeres børn og 
givet dem al den viden og læring, de kunne, videre til dem. Vi kan se tilbage på endnu et godt 
skoleår, med stor opbakning fra vores frivillige og jer forældre. Sammen laver vi verdens bedste 
skole og børnehus.   
 
 
Det summer af liv rundt på skolen  
Der er stille på skolen i disse dage og samtidigt er der også fuld aktivitet. Der flyttes rundt 
på skolemøbler, bones gulve, ryddes op i skabe og skuffer så rammerne er klar til det nye 
skoleår. Lærerne mødes på kryds og tværs og planlægger kommende skoleårs undervisning. 
Der bestilles bøger og undervisningsmateriale og inventar gennemgås, så der er stole, borde, 
mapper, hylder mm. til alle elever. Årskalenderen og skemaerne er klar. Se vedhæftede filer. 
Se mere info vedr. det nye skoleår nederst.  Klasselister sendes ud i starten af det nye 
skoleår. 
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Naturskolen  
Der arbejdes ihærdigt på at nå i mål med færdiggørelsen af Naturskolen. Tusinde tak til jer, 
der har haft mulighed for at hjælpe til. Lærerne og SFO’en glæder sig meget til at tage de 
nye rammer i brug. Byd gerne ind, hvis I har mulighed for her i ferien at give et nap med, så 
undervisningslokalet når at blive helt klar til skolestart. Følg med i nyt fra bestyrelsen/på 
støtteforeningens FB-side. 

 
Glemt tøj  
Kassen med glemt tøj og sager bugner. Den tømmes inden det nye skoleår begynder – så kig 
gerne forbi inden og se om der er gevinst. 
 
 
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 (97171701/tryk 3) frem til 31. juli. 
 
 
Tak for nu 
Om lidt bliver her stille. Jeg ønsker jer alle en god sommer – og endnu engang, tusinde tak 
for lån af jeres skønne børn. Jeg vil med glæde se tilbage på den tid, vi har haft sammen.  

Tak til alle – frivillige, forældre og samarbejdspartnere for igen i år at støtte positivt op om 
friskolen. Sammen laver vi verdens bedste skole. 

/Maibritt 
 

 
 

Info vedr. skoleåret 22/23: 
 
Tjek hjemmesiden 
De vigtigste informationer ligger på hjemmesiden. Tag et kig: https://herborg-friskole.dk 

 
Fripladsansøgning 
Forældre på friskoler kan søge om tilskud til betaling af skolepenge. Tilskuddet er 
indkomstreguleret. Kontakt venligst skolens kontor kontor@herborg-friskole.dk og få tilsendt 
et skema eller kig fobi skolens kontor i det nye år. Ansøgninger om fripladstilskud skal være 
afleveret til Conny senest fredag d. 19. august 2022. Hold venligst øje med, at I modtager en 
bekræftelse på, at skolen har modtaget jeres ansøgning.  

 
 
 

https://herborg-friskole.dk/
mailto:kontor@herborg-friskole.dk
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Klasselærere  
Find lærernes kontaktoplysninger på hjemmesiden. https://herborg-friskole.dk/kontakt/friskolen-
kontakt-skolen  Ved delt klasselærerfunktion – send venligst som udgangspunkt altid til begge 
klasselærere. 
 

• 0. klasse/Mai  
• 1. klasse/Lene G (mailadresse kommer snarest muligt) 
• 2. klasse/Lene B 
• 3.-4. klasse/Gabriella  
• 5.-6. klasse/Tilde og Lise  
• 7.-8. klasse/Pernille og Peter 

 
Skemaer/ringetider næste skoleår 
Eleverne må tidligt møde på skolen kl. 7.40, hvor der er tilsyn. 
Elever i 0.-4. klasse, der møder før dette tidspunkt, henvises til morgen-SFO.  
 
 

8.00-8.15 Morgensang 
8.15-8.30 Fortælling/elevdemokrati 
8.30-9.15 1. Lektion 
9.15-10.00 2. Lektion 

10.00-10.10 Frikvarter 
10.10-10.30 Powermodul 
10.30-10.35 Klar til time 
10.40-11.25 3. lektion 
11.25-11.40 Frokost 
11.40-12.00 Frikvarter 
12.00-12.45 4. lektion 
12.45-12.50 Frikvarter 
12.50-13.35 5. Lektion 
13.35-13.40 Frikvarter 
13.40-14.25 6. Lektion 

 

 
Fysik for 7. og 8. klasse 
På samme måde som i år, skal eleverne i 7.-8. klasse møde til fysik på Dhe/Skjern tirsdag 
morgen alle lige uger. Bus 567 og 568 kører fra Videbæk over hhv. Astrup og Rækker Mølle. 
Se busplaner for det nye skoleår: https://www.midttrafik.dk/koreplaner/regional-lokal-og-
flexbusser/ Eleverne bliver hentet efter undervisningen og er tilbage på skolen til 3. lektion. 

 

Skolemælk 
Der kan allerede nu forudbestilles skolemælk til efter sommerferien. (Er du allerede abonnent 
på skolemælk, fortsætter dette automatisk til næste skoleår). Læs mere her om hvordan 
skolemælksordningen fungerer: Abonnement på skolemælk  
Skolemælksteamet kan kontaktes på skolemaelk@mejeri.dk eller på tlf. 87 31 21 40  
 

https://herborg-friskole.dk/kontakt/friskolen-kontakt-skolen
https://herborg-friskole.dk/kontakt/friskolen-kontakt-skolen
https://www.midttrafik.dk/koreplaner/regional-lokal-og-flexbusser/
https://www.midttrafik.dk/koreplaner/regional-lokal-og-flexbusser/
https://mejeriforeningen.clients.ubivox.com/x/xhS3ZPtB4-uIWBobKrQaM_FPJtqbN9_Be601ESbzPXOHGMvGjzJ1VqY4ZguTDLLQjE3Q8xeeDSDtONCWcu6TKEe-HqIm/
mailto:skolemaelk@mejeri.dk
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Husk venligst i det nye skoleår 

• at vi er en sukkerfri skole – dvs. ingen sodavand/saft, kage, slik etc. med i 
madpakkerne 

• at elevernes mobiltelefoner skal ligge slukket i taskerne 
• at alle elever medbringer drikkedunk til madpakkerne 
• at eleverne i 8. klasse samt de elever i 5.-7. der har frameldt sig låneordningen, selv 

medbringer computer/oplader. 
• at eleverne i 1.-8. klasse medbringer lektiebog (alm. kalender)  
• at alle elever går i bad efter idræt (dog ikke 0. klasse). Husk altid egnet sportstøj og -sko. 

Forvent at idrætsundervisningen foregår udenfor fra påske til efterårsferien. Når 
springcenteret benyttes, må tøjet ikke være med nitter/lynlåse og lign. 

• at vi er ude i al slags vejr i power og frikvartererne, så sørg venligst for egnet skiftetøj og 
gummistøvler en god idé 

• at alle skolebøger (dog ikke engangshæfter) skal bindes ind snarest muligt 
• at tjekke penalhuset: 

 
0.-2. klasse:   
To spidse blyanter (ikke stiftblyanter, men gerne tykke trekantede blyanter) og 
viskelæder, blyantspidser, farveblyanter (tykke trekantede) og lineal.   
  
3.-4. klasse:   
To spidse blyanter/stiftblyanter (husk stifter), viskelæder, blyantspidser, 
farveblyanter og lineal.   
 
5.-6. klasse:   
To spidse blyanter/stiftblyanter (husk stifter), viskelæder, blyantspidser, 
farveblyanter, lineal med tydelige tal, vinkelmåler, passer.   
 
7.-8. klasse:   
To spidse blyanter/stiftblyanter (husk stifter), viskelæder, blyantspidser, 
farveblyanter, lineal med tydelige tal, vinkelmåler, passer og lommeregner.  

 
 

Offentlige busser til/fra Herborg 

• Alle skoledage: Bus 573 kører fra Videbæk (v. ABC/VKF) kl. 7.49 til Herborg Friskole 
• Mandage-tirsdage-torsdage-fredage: Bus 577 kører fra Herborg Friskole kl. 14.44 til 

Videbæk 
• Onsdage: Bus 577 kører fra Herborg Friskole til Videbæk kl. 13.35 og14.44  

Obs! På anderledes skoledage (emneuge/musicaluge osv.) har vores elever typisk fri kl. 12.00/13.35. 
Disse dage vil der fra næste skoleår derfor desværre ingen busafgang være ml. Herborg og Videbæk 
kl. 13.35 (bortset fra onsdage), da MidtTrafik har vurderet, at behovet er for lille.  

Klik på linket og se mere: https://www.midttrafik.dk 

https://www.midttrafik.dk/

