
Kære alle 
 

Hermed nyhedsbrev uge 3 
 
Onlineundervisning i indskolingen 

Tirsdag og torsdag i denne uge havde eleverne i 1. og 2. klasse onlineundervisning på skolen. Det 
klarede eleverne med bravur. Det var vist også lidt sjovt det der med, at ens lærer er hjemme og 
eleverne skulle være 'alene hjemme ' i klassen. Man må sige, at det er en generation, der er kender 
og kan navigere i det digitale medie.  
 

    
Gabriella og et par elever på skærm hjemmefra                    Selvstændigt arbejde ‘uden lærer’ 
 

    

1. klasse klar til undervisning                                                    Online-lektiehjælp via kamera 

 
 
Covid-19-status 
Heldigvis er vi ikke ramt af Covid-19-smitte i personalegruppen. Hverken på Friskolen eller i 
Børnehuset. Det betyder meget for kvaliteten undervisningen og pasningen af børnene. Det er også 
stadig relativt få elever, der er hjemme pga. smitte med Covid. Men vi kan mærke, at de mere 
almindelige vinterforkølelser/influenzaer mm. vinder indpas. Men det var jo forventet. Vi håber meget 
snart, at vi kan begynde at lempe på de Corona-relaterede begrænsninger, vi er pålagt i hverdagen.  
 
 
Naturskolen 
Byggeriet af Naturskolen er gået i gang Der er forberedt adgang for maskiner og andre køretøjer via 
læbæltet for enden af skolen græsareal. I denne weekend kommer der hegn op, så der bliver lukket 
til byggepladsen. Der er naturligvis ingen adgang for uvedkommende. Byggetilladelsen fik vi kort før 
jul og så kunne bestyrelsen lave de endelig aftaler med håndværkerne. Vi forventer at få brug for 
frivillige praktiske hænder midt/sidst på foråret. Tak til alle jer, der har givet tilsagn om hjælp. 
Bestyrelsen kontakter jer, når der er overblik over hvilke opgaver, der skal løses.  
 

 

 



 
Selvtest/testteam 
I denne uge fik vi nye leverancer af selvtest til eleverne. Men på grund af begrænsninger i 
leveringerne til kommunen, er der kun udleveret selvtest til eleverne i 7.-8. Eleverne i 0.-6. klasse 
tilbydes kviktest af testteamets podere hver tirsdag og fredag. 
 
 
Et par billeder fra udeskole-undervisningen 

   
Udeskolen lærte i sidste uge om at eksperimentere - årsag/virkning. I denne uge, var der ude-aktiviteter hele 
formiddagen. 
 
 

Skolestart og revideret optagelsesprocedure 
Det nye skoleår begynder for alle klasser i uge 32. Nærmere dato følger. Indskrivningen af 
kommende 0. klasse er så småt afsluttet. Vi forventer en klasse på 15 elever. Ligeledes har vi 
indskrevet en elev til kommende 7. klasse. Vi har andre henvendelser til både kommende 7. klasse og 
til øvrige klasser. Vi er langt med klassedannelserne til det kommende år men der meldes først noget 
ud sidst på foråret. Elever, der ønskes optaget til skolestart august, skrives på venteliste senest 
efteråret før skolestart. Undtagelsesvist optager vi elever i løbet af skoleåret. Klik på linket og læs 
mere om vores optagelsesprocedurer: Indmeldelse (herborg-friskole.dk) 
 
 
Elevcomputere - egenbetaling  
Bestyrelsen besluttede sidste år, at der fra start skoleåret 2022 opkræves egenbetaling på 50kr pr. 
elev pr. måned for lån af elevcomputer. Dette gælder for elever fra og med 5. klasse. Egenbetalingen 
dækker, at der stilles en personlig computer til rådighed til hver elev med de programmer, som 
bruges på skolen. Computeren er kun til skolebrug og som udgangspunkt bliver computerne på 
skolen efter skoletid. Computerne vil altid være opdaterede med seneste software. Skulle en 
computer gå i stykker pga. almindelig slitage, får eleven en anden låne-computer hurtigst muligt og 
inden for få dage. Vi forventer naturligvis, at computerne behandles godt. Eleverne må gerne 
medbringe egne computere – men så er det forældrenes ansvar, at computerne er funktionsdygtige 
og egnet til undervisningen. Skolen har licens til alle elever til de programmer, der anvendes på 
skolen. Betaling for lån af elevcomputer opkræves sammen med skolepengebetalingen - første gang 
august 2022. 
 
 
Fra læsevejlederen 
Læsevejlederen besøger skolens klasser på skift og foretager systematisk læsetræning med eleverne 
som supplement til elevernes almindelige undervisning. Træningen vil blive individuelt tilpasset til 
den enkelte elev og kan blive suppleret med relevante træningsopgaver. Træningen har til formål, 

https://herborg-friskole.dk/home/indmeldelse/


dels at opøve læsefærdighed (på elevens niveau), at optimere elevernes eventuelle brug af 
hjælpemidler i undervisningen samt at fange evt. læse-stavevanskeligheder. Hvis I har spørgsmål, er I 

altid velkommen til at kontakte læsevejlederen       
Mvh. Maren, læsevejleder  
 
 
Opfordring hermed videregivet 
Selv om lyset er på vej tilbage og dagene så småt bliver længere, så er det stadig vigtigt med lys på cyklen. 
Generelt oplever vi, at vores elever er fornuftigt synlige, når de kommer på cykel om morgenen. Så blot en 
opfordring til at få tjekket lyset/refleksvestene og tag også gerne lige et tjek på om cykelhjelmen sidder som 

den skal       Klik på linket os læs mere om sikkerhedstjek af cykler: 

https://www.sikkertrafik.dk/media/2061/sikkerhedstjek-den-lille-cyklistproeve.pdf 
 
 

 
 
 
Se friskolens kalender: https://herborg-friskole.dk/sidste-nyt/boernehuset-kalender/ 
  
 
God weekend, 
Mvh. Maibritt 
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