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Skoleåret er i gang 
De nye skemaer ser ud til at fungere godt og eleverne er ved at finde hverdagen igen. 
Skolen lyder igen af glade børnestemmer. Der er en rigtig god stemning på skolen og 
undervisningen er i fuld sving. Det tegner til at blive et rigtig godt skoleår med et 
stærkt fællesskab og en tryg og lærerig skoledag. Jeg bad eleverne her ved skolestart 
huske på to vigtige ting: 1/ At være en god skolekammerat med alle på skolen - hver 
dag 2/ At finde en voksen på skolen med det samme, hvis der er noget/nogen, der 
gør én ked af det eller vred. Stort set alt, vi gør på friskolen ift. trivsel og 
undervisning, kan føres tilbage til dette. Egentlig meget enkelt … og alligevel kræver 
det nogle gange både ekstra mod og vilje til at ville. Tal gerne med jeres børn om 
dette derhjemme – og hvad det indebærer at være en god skolekammerat. De har helt 
sikkert nogle gode bud på det.  
 

      
Klasserne var pyntet fint og gjort klar til det nye skoleår 

 
 
 
Første skoledag for ny 0. klasse 
Sommerfugle i maven, en fin skoletaske på ryggen og mor og far i hånden. Sådan skal 
det være på første skoledag. Varmt velkommen til jer alle sammen. Se billederne af 
vores dejlige nye 0. klasse og deres familier.  
 



 

 

  
 

  
 

  
 



 

 

  
 

  
 

  



 

 

Opstartsdage i sidste uge 
Hvert år begynder vi skoleåret torsdag-fredag i begyndelsen af august med en 
overnatning for 1.-8. klasse. Vi evaluerer hvert år på disse opstartsdage – og 
konkluderer igen og igen, at det er en rigtig, rigtig god måde at begynde skoleåret 
på. Vi håber, at I fortsat vil forsøge at tage hensyn til dette, når årets sommerferie skal 
planlægges. Trivsel, kontakt, samvær, sociale spilleregler og hygge er i centrum – så 
er grundlaget lagt for en masse god undervisning. Se billederne opstartsdagene 
nedenfor. Tak for hjælpen til jer, der hjælp med forplejningen. Obs! Der er en mindre 
egenbetaling i forbindelse med overnatningen. Beløbet trækkes med næste 
skolepenge-betaling. Eleverne i 1.-4. klasse skal betale 25kr pr. elev og eleverne i 5.-
8. klasse skal betale 35kr. pr. elev. Vi kan desværre ikke differentiere ift. de elever, 
der ikke var med (bortset fra 0. kl.). Beløbene er mindre end først meldt ud.  
 

   
 

   
Vinke-gemme i skolevenne-grupper i Herborg Bakker 

 



 

 

  
Rollespil for 5.-8. klasse i Herborg Bakker 

 
Skolevenner 
Vi har på friskolen stort fokus på, at eleverne lærer hinanden godt at kende på tværs 
af årgangene – store som små. Det er en af styrkerne ved vores friskole. Derfor 
inddeler vi eleverne i skolevenne-grupper. To-fire elever i hver gruppe. Store og små 
sammen. De store får ansvar – det er trygt for de små. Billederne af grupperne 
kommer op på tavlen på gangen i nærmeste fremtid. Tag et kig. Vi vil i øvrigt gerne 
opfordre jer til at jeres børn prøver at have besøg af og komme besøg hos alle i 
klassen. Nogle gange to-og-to. Andre gange lidt flere i en lille gruppe. Legeaftaler 
behøver I naturligvis ikke lave hver uge – det skal også passe i jeres hverdag. Men 
hjælp gerne jeres børn med at brede relationerne ud. Det styrker klassens fællesskab 
og det enkelte barns trivsel. 
 

 
 

 
Skolevenne-dans. Store og små med masser af god energi 



 

 

Indbinding af bøger og Earplugs – vigtigt! 
Alle bøger bedes være bundet ind i løbet af næste uge og alle elever bedes 
medbringe Earplugs hver dag/ligge fast i tasken – medmindre andet aftales/er aftalt 
med klasselæreren. Kan købes relativt billigt i supermarkederne. 
 
Åben morgensang og Frivillig-kaffe 
Det er dejligt, at vi igen må lukke dørene op igen for jer forældre, frivillige og andre 
gæster. Hen over skoleåret holder vi Åben Morgensang ca. 4-5 gange. Det vil typisk 
være kl. 8.00 om morgenen, så kan I forældre måske lige nå en kort stund sammen 
med os, inden I skal på arbejde. Ligeledes vil vi 4-5 gange hen over året invitere til 
’Frivillig-kaffe’, hvor friskolen og børnehuset er vært ved en kop kaffe og et 
rundstykke. Vi håber, at mange af vores uundværlige frivillige vil komme forbi ind i 
mellem. Om man bidrager ugentligt eller mere ad hoc, er ikke afgørende. Bare kom til 
en uformel og hyggelig stund. Vi plejer at annoncere på vores FB-side. Se også 
friskolens kalender under ’Sidste nyt’: http://herborg-friskole.dk/ 
 
Rengøring i lørdags 
Tak til alle jer, der var på rengøringsopgaven i lørdags. Dejligt at komme til en ren 
skole og børnehave/vuggestue. Et par familier er endnu ikke tilmeldt rengøringen i 
dette skoleår (enten her i august eller januar). Bestyrelsen kontakter jer snarest vedr. 
aftale om andre rengøringsopgaver. Kontakt venligst bestyrelsen, hvis der er sket en 
fejl. 
 
Forældredag i indskolingen 
Tak til jer, der har meldt tilbage med hjælp d. 30. september. Vi mangler stadig 3-4 
forældre, der kan hjælpe i indskolingen denne formiddag, når personalet skal på 
kursus. Kontakt venligst kontoret. Forældre i de ældre klasser må også meget gerne 
hjælpe, hvis I har mulighed for det.  
 
Friskole – hvad er det? 
Først og fremmest er en friskole forældrenes skole. Klik på linket og se videoen om 
vores danske – og unikke – frie skoler. Intet andet sted i verden har forældrene så 
stor mulighed for indflydelse på deres børns undervisning: http://herborg-
friskole.dk/home/hvad-er-en-friskole  
 
Download også Magasinet FRI i AppStore eller Google Play og læs aktuelle artikler. 
Det er gratis: 

 

http://herborg-friskole.dk/
http://herborg-friskole.dk/home/hvad-er-en-friskole
http://herborg-friskole.dk/home/hvad-er-en-friskole


 

 

Dansk Friskoleforeningen vores fælles forening - for alle forældre, bestyrelser og 
ansatte på de frie skoler i Danmark. Klik her og hop ind på friskoleforeningens 
hjemmeside: https://www.friskolerne.dk/ 
 
Sikker skolevej 
Foran KUBEN er anlagt en Kiss ’n go-zone. Al anden parkering bedes foregå på 
gruspladsen v. kirken. Skolepatruljerne er på plads. Hold gerne tilbage og lad dem 
hjælpe eleverne over vejen. 
 

       
 
 
Cykel-busser 
Vi har rigtig gode cykelforhold for mange af vores elever og flere af dem cykler også 
sammen til og fra skole. Kontakt gerne skolen, hvis jeres barn/børn gerne vil cykle – 
men mangler nogen at cykle med. Det er sundt og sjovt og godt for børnene at cykle 
til skole …  og så giver det færre biler ved skolen       
 
 
Glemt tøj 
Vi har en fyldt Glemt-tøj-kasse. Tag et kig      . Vi samler ikke-hentet tøj og ting 
sammen i slutningen af næste uge og sender de glemte sager videre til andre gode 
formål. Hjælp venligst jeres børn med at tømme garderoberne hver fredag. 
 

 

https://www.friskolerne.dk/


 

 

Mobiltelefoner 
Vi genopfrisker/informerer lige om mobiltelefoner på friskolen. Fra eleverne møder om 
morgenen til de har fri og har forladt skolens grund, skal mobilen ligge i skoletasken 
slukket eller på lydløs. Har jeres børn brug for at kontakte jer, gøres dette via 
lærerne/skolens kontor. Venligst undlad at sende sms’er til jeres børn i løbet af 
skoledagen. Det kan være svært at vente med at se, hvad mor eller far har skrevet. 
 
Sæt kryds! 
24. august: Forældremøde i 0.-2. klasse 
7. september: Forældremøde i 5.-8. klasse 
9. september: Forældremøde i 3.-4. klasse 
16. september: Fælles forældre-personale-arrangement/Friskole og Børnehus 
30. september: Forældredag/personalet på kursus 
 
 
Rigtig god weekend, 
Mange hilsner fra Maibritt 
 

 
 
 
     
 
 


