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Forældremøde i 0.-2. klasse 

Tak for godt fremmøde. Dejligt at de fleste børn var repræsenteret. Det er en 
vigtig prioritering ift. klassernes trivsel. Forældrehjul og opsamling fra 
forældremøderne sendes separat til klasserne.  

 

Idræt 

2.-8. klasse er ude i idræt frem til efterårsferien. 2.-4. klasse har i dag haft 
atletik. Eleverne har lært om teknik og regler i kuglestød. God energi, 
samarbejde og sjove opvarmningsøvelser forinden. 

 

 



 

 

 



 

 

    



 

 

Fødselsdage 

Når jeres børn inviterer til fødselsdag – hvilket vi gerne vil opfordre jer til at gøre 
– det betyder meget for det enkelte barn, så er det selvfølgelig op til jer, hvor 
stort et selskab, I kan have. Men vores princip på friskolen er, at man inviterer 
alle i klassen. Enten f.eks. alle drengene eller pigerne – eller hele klassen. I 
denne sammenhæng henstiller vi til, at man ikke deler de sammenlæste klasser. 
Har man ikke rammerne til det, er det muligt at låne friskolen nogle timer (Kuben 
skal lejes). På friskolen siger vi ja til hinanden, når nogen spørger. Det gælder 
også fødselsdagsinvitationer. Selvfølgelig kan jeres børn være forhindret – men 
igen, det betyder rigtig meget for klassens trivsel, at børnene oplever god 
opbakning til deres fødselsdagsfester.  

 

Digital dannelse - adfærd på de sociale medier 

Indimellem hører vi, at der er nogle af vores elever, der har haft nogle trælse 
oplevelser på de sociale medier. Også klassekammerater imellem. Selvfølgelig 
kan der opstå misforståelser jeres børn imellem og kommunikationen kan tage 
en ikke-hensigtmæssig drejning, tonen kan blive hård og børnene har måske 
svært ved at få stoppet sig selv. Men at være en god skolekammerat gælder 
også i skolerelaterede situationer udenfor skoletid. F.eks. i en klasse-gruppe på 
snapchat eller når jeres børn mødes til fritidsaktiviteter. Jeg vil gerne opfordre 
jer til at få talt med jeres børn om dette og få lavet aftaler med dem om, at de 
kommer til jer eller os med det samme (måske tager screenshot af en 
samtale/tråd), hvis de bliver kede af noget, de har oplevet f.eks. på de sociale 
medier. Måske har I allerede aftaler, der bare trænger til at blive genopfrisket. Vi 
vil gerne informeres, så vi kan tage fat i det. Vi tager jævnligt en snak med 
eleverne om dette i fælles plenum. Det vil vi gøre igen ved snarest kommende 



lejlighed. Mange af vores elever forstår godt, at det er en hjælp til fællesskabet 
og deres egen trivsel, at de kommer og siger tingene til os. Hjælp dem gerne 
med dette. Ligeledes er der forældremøder på vej, hvor der bliver tid til at drøfte 
dette emne. 

 

Klasselister 

Klasselisterne er nu sendt ud til de forskellige klasser. Listerne laves ud fra en 
fast skabelon, der ligger i vores elevstyringssystem. Venligst tag et tjek på, om 
oplysningerne er korrekte. Vi har bedt UVskole om at ændre på opsætningen, så 
elevernes biologiske forældre fremover står øverst. 

 

Årgangsopgaver 

Det nye Herborg Nyt er netop kommet ind ad døren. Uddeling af bladet er en af 
skoleårets første årgangsopgaver for jer forældre. Det er 4.-5. klasse, der har 
opgaven. Klik på linket og læs overordnet om alle årets årgangsopgaver og 
andre forældreopgaver. Opgaverne evalueres løbende og klasserne får direkte 
besked, når en opgave nærmer sig.: http://herborg-
friskole.dk/images/%C3%85rgangsopgaver_ALLE_revideret_JULI_2019.pdf 

 

Ansøgning om tilskud til betaling af skolepenge. 

Det er nu tid til at søge om tilskud til betaling af skolepenge. Tilskuddet er 
afhængigt af husstandens årsindkomst samt antallet af hjemmeboende børn 
under 18 år. Der er to skemaer vedhæftet dette nyhedsbrev – et til ansøgning 
om tilskud til betaling af skolepenge og et til ansøgning om tilskud til betaling af 
skole og SFO. Såfremt I ønsker at søge om tilskud bedes skemaet/skemaerne 
returneret til skolen senest torsdag d. 2. september. 

 

Indskrivning Herborg Friskole 

Bestyrelsen og ledelsen har før sommerferien revideret principperne for 
optagelse af elever på Herborg Friskole. Har I yngre børn, I ønsker skrevet ind 
på friskolen, så klik ind på vores hjemmeside og læs mere om optagelse på 
venteliste: http://herborg-friskole.dk/home/friskolen-indmeldelse  

 

Rigtig god weekend, 

Maibritt 
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