
 
Kære alle  
 
Hermed et kort nyhedsbrev. 
 
0.-3. klasse har nu også været online med deres lærere. Det har vist været godt for alle at se hinanden. Der 
bliver i medierne talt meget om 'ikke at tale denne generation ned' i forhold til det faglige, de evt. ikke får 
med her under nedlukningen. Som nævnt i sidste nyhedsbrev, så følger vi i online-undervisningen pensum 
meget godt. Selvfølgelig er der ting, eleverne ikke får undervisning i lige nu og der er også forskel fra elev til 
elev, hvordan de trives med fjernundervisningen. Men det skal vi nok samle op på, når de vender tilbage. Til 
gengæld er der rigtig meget læring og dannelse i at arbejde og kommunikere digitalt. Og det er også vigtigt. 
Min største bekymring går på det sociale. Jeg håber I derhjemme støtte op om, at hjælpe jeres børn til at 
mødes virtuelt i klassen. Lærerne er opmærksomme på at få talt med eleverne og høre, hvordan de har det. 
Men vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I oplever, at jeres børn alligevel hænger med snuden og I har brug 
for hjælp. 
 
Samme mail flere gange?  
Når jeg sender mail til jer alle på én gang, så sender jeg fra vores elevstyrings-system. Det betyder desværre 
- som tingene er lige nu, at jer med fælles mailadresse (far og mor) og som har flere børn på skolen, I får 
samme mail tilsendt flere gange. Teknikkerne arbejder på, om systemet kan gøre det anderledes.  
 
Info fra Skolemælk 
Grundet de nye Corona-restriktioner og den snarlige vinterferie har Skolemælk besluttet først at levere 
skolemælk igen efter vinterferien. Det betyder, at første mælkedag vil være d. 22 februar. I vil som forældre 
naturligvis fortsat blive krediteret for den manglende mælk indtil nedlukningsperioden ophører.  
 
Skolens kalender 
I finder skolens kalender under 'Sidste nyt' på skolens hjemmeside: http://herborg-friskole.dk/ Kalenderen 
er opdateret ind til skolestart/nyt skoleår. Se især sidste skoleuge i dette skoleår, hvor sidste skoledag er 
flyttet til torsdag d. 24. juni. Eleverne har fri kl. 12.00. Vi holder dimisssion for 8. klasse onsdag d. 23. juni kl. 
16-18. Første skoledag i det nye skoleår er for 1.-8. klasse torsdag d. 5. august. Kommende 0. klasse 
begynder tirsdag d. 10. august, hvor vi også har Åben Morgensang. Vi har desværre set os nødt til at 
annullere Herligborg i år - i stedet for at udskyde emneugen endnu engang. Vi vil gerne have tid, når 
eleverne forhåbentlig snart vender tilbage, til at afholde projektuge, terminsprøver, musicaluge og 
lejrskole/studietur uden, at programmet bliver for presset. 
 
Kontortider ændret 
Skolen og Børnehusets dygtige sekretær, Conny er fremover på skolen hver formiddag man-tirs-ons-tors fra 
8-12.  
Ring til hende på 97171701 og tryk 1 eller send en mail til kontor@herborg-friskole.dk 
 
Rigtig god weekend til jer alle, 
Mange hilsner fra Maibritt 
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