
 

 

Kære alle  
 
Hermed denne uges nyhedsbrev.  
 
Så er der gang i friskole-fodbold i frikvarterne igen. De er så gode sammen, vores 
elever. Store og små – på tværs af klassetrin. Regler er der ikke mange af, når 
eleverne spiller sammen. Kun fair play og god stemning – og det får eleverne en 
masse godt boldspil ud af. Vi er i øvrigt ude i frikvarterne i al slags vejr og har kun 
inde-frikvarter, hvis det virkelig er dårligt vejr. Resten klarer vi med tøj og sko efter 
forholdene.  
 
Til morgensang har vi fundet alle de gode sensommer- og høstsange frem. 
Sensommervisen er altid et hit – men gode gamle ’Marken er mejet’ kan nu også 
noget. Især efter at vi til skolekor har øvet os i at udtale alle de mange ord i fuld fart. 
Så kan vi rigtig mærke at dansen går og høsten snart er i hus. Eleverne har fundet 
deres dejlige stemmer frem igen og sangene breder sig i løbet af dagen ud på skolen, 
på gangene og i frikvartererne. Skønt! 
 
 

   
 
 
Årskalender 
Friskolens årskalender er nu lagt ind på vores hjemmeside. Tag et kig og få venligst 
de vigtige datoer i noteret. Obs! Jeg er blevet orienteret om, at HUF holder 
lokalopvisning lørdag d. 26. marts (formiddag/tidlig eftermiddag). Friskolen deltager 
med alle klasser. Venligst sæt kryds også denne dag (står endnu ikke i kalenderen). 
Dette er en obligatorisk skoledag. Ligeledes er også ’De ni Læsninger’ søndag d. 28. 
november en obligatorisk skoledag for 1.-8. klasse. 
 
 
 
 
 



 

 

Forældre-information 
Der kommer meget information til jer forældre via friskolens mailadresse. Vi hænger 
relevant materialer op på opslagstavlen på gangen og noget bliver videreformidlet her 
i nyhedsbrevet. Mangler I information – så kontakt endelig kontoret eller lærerne.  
 
Lær dit barn at krydse vejen – og flere gode øvelser 
Eleverne i 0.klasse har fået en brochure med hjem i tasken fra Rådet for SikkerTrafik. 
Se flere gode øvelser for alle klassetrin på www.sikkertrafik.dk/mitbarn. Læs også om 
regler mm. vedr. løbehjul og rulleskøjter. I øvrigt dejligt at se, at så mange elever 
bruger cykelhjelm. 
 
 

 
 

 

 

Fysik 7.-8. kl. 
Vi har lejet Dhe’s fysiklokale hver anden tirsdag. Første gang er nu på tirsdag d. 24. 
august. Eleverne skal benytte de offentlige busser fra Videbæk, Herborg, Astrup osv. 
om morgenen. De bliver hentet i skolens bus. Nærmere besked er sendt på mail til 
klassen. 

http://www.sikkertrafik.dk/mitbarn


 

 

Sundhedsplejen 
Sundhedsplejen har i de to forgangne skoleår ikke kunnet tilbyde sundhedssamtaler til 
3. klasse og enkelte 6. klasser pga. nedlukninger på skolerne. Politikkerne har 
tilkendegivet at sundhedsplejen skal forsøge at efterkommer et efterslæb ved at 
tilbyde behovssamtaler i dette skoleår.   

• Elever i 3. klasse, 4. klasse og 5. klasse tilbydes behovssamtale. Tilbuddet gives 
til eleverne i 4.+5. klasse efter sommerferien og inden efterårsferien, mens 3. 
klasse får tilbuddet næste forår.  

• En behovssamtale tilbydes hvis forældre og/eller skole ønsker, at 
sundhedsplejersken skal tale med/undersøge barnet. Skolen aftaler nærmere 
med forældrene. Forældrene kan også selv kontakte sundhedsplejen. 
https://www.rksk.dk/borger/familie-boern-og-unge/sundhedsplejen 

• Nogle elever i 7 klasse fik ikke tilbudt sundhedssamtaler i 6. klasse – disse 
elever vil også blive tilbudt behovssamtale i løbet af dette skoleår  

• De øvrige klassetrin i O. +1. +6. + 8. klasse vil få det vanlige tilbud. Invitation 
sendes pr. mail. 

 

   
Forældrerådgivningen – en del af ’Skole og forældre’ 
Forældrerådgivningen er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til dig, som har et barn i 0-
10. klasse og som har spørgsmål til barnets skolegang/skolestart. Forældrerådgivningen 
kan kontaktes på telefon 70252468 mandag - torsdag kl. 10-16 og fredag kl. 10-13. Du kan 
også sende en mail på foraeldreraadgivningen@skole-foraeldre.dk eller chatte på 
www.foraeldreraadgivningen.dk Forældrerådgivningens rådgivere har mange års erfaring 
og stor viden om lovgivning og praksis i grundskolen og kan give dig en kvalificeret 
rådgivning om dit barns skolegang.  
 
 
 
Rigtig god weekend, 
Mange hilsner fra Maibritt 
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