
Kære alle 

Hermed friskolens nyhedsbrev uge 35  

Der behøver ikke være langt fra idé til handling på friskolen. I onsdags kom Lis og Leo 
som sædvanligt forbi for at vande vores blomster og krukker. Med havde de en død 
muldvarp, som de samme morgen havde fanget i en fælde. Ih, hvor spændende. Hurtigt 
fik vi indskolingen samlet, så de kunne se og røre den. Leo fortalte børnene om, 
hvordan muldvarpen lever og hvorfor, vi fanger den i fælder. Mange af børnene kunne 
også fortælle om muldvarper i haver og på græsplæner, og Leo fortalte, at børnene i 
gamle dage fik penge for at fange muldvarpe og aflevere dem på skolen. Den går nok 

ikke i dag       Det er guld værd, når vores frivillige indimellem kommer forbi og bringer 

små historier med ind på skolen. Tak for det. 

     

 

Børnehavens legeplads 

Så er de store maskiner i gang og det første gravearbejde er gjort. I næste uge 
begynder opsætningen af børnehavens nye legeborg. Det bliver supergodt. Kom og hør 
sidste nyt om planerne for vores legepladser og friskolens ’naturskole’, når vi ses til 
fællesarrangement d. 16. september. 

   

 



Store Læsedag 

På onsdag d. 8. september er det International Læsedag over hele verden. Vi er 
selvfølgelig med. Maren har inspiration med fra sin læsevejlederuddannelse og lærerne 
er i fuld gang med at planlægge en hel dag med masser af læsning: læs imens du står 
på hovedet, læs så hurtigt du kan, læs mens det lyder, som om du fryser, læs for og 
med din skoleven, læs kinesisk (bagfra), læs og indtal på din smartphone … osv. Der er 
masser af sjove måde at læse på. Tag gerne ideerne op derhjemme. Og husk – det 
tæller også med, når I voksne læser for jeres børn og så er det også et dejligt afbræk 
for jeres børn. 

  

 

I sandhedens tjeneste/Samfundsfags-ekskursion for 7.-8. klasse 

Desværre er der sammenfald mellem store læsedag og 7.-8. klasses samfundsfags-
ekskursion på onsdag, så vores ældste elever er ikke hjemme på vores Store Læsedag. 
Men det er da en yderst relevant vinkel på sådan en læsedag… at man ikke skal tage 
alt, hvad man læser for gode varer. Slet ikke alt det, der kan læses på de sociale 
medier. Så mon ikke også 7.-8. klasse får læst en del på onsdag. I hvert fald er 
samfundsfaget og kildekritiske færdigheder ekstra i fokus denne dag. Igen i år har DR 
Midt & Vest inviteret til workshopdag for grundskolernes 8.-10. klasser. Vi har som før 
fået lov at tage vores 7. klasse med også. Klassen får/har fået nærmere info i separat 
mail. 

Formålet med ”I Sandhedens Tjeneste” er at skærpe elevernes kritiske sans i en medievirkelighed anno 
2021, hvor vi alle dagligt bliver bombarderet med informationer. Med nyhedsstrømmen følger fake news, 
junknews og andre forsøg på manipulation. Workshoppen foregår på DR Midt & Vest i Holstebro, hvor 
eleverne også får et indblik i hverdagen på en mediearbejdsplads. Det plejer at være et hit at komme 
med i studierne, når vi sender! 

 

 



 

’Moderne forældreskab – gå kærligt foran’ 

Husk tilmelding senest torsdag i næste uge (Det rigtige kontonummer er: 5958-2004616) 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til dette arrangement. Det er sørme længe 
siden, at vi har måtte/kunne være sammen alle sammen. Personalet og bestyrelsen 
deltager alle med få undtagelser. 

 

 

Konfirmation på lørdag 

Så er ventetiden endelig snart slut for sidste skoleårs konfirmander. Deres konfirmation 
blev flyttet fra foråret og hen til nu på lørdag d. 4. september. Vi ønsker jer alle et stort 
tillykke og håber I får en dejlig dag. 

 

Sygemeldinger 

Vi vil rigtig gerne høre fra jer hver dag, hvis jeres barn er syg. Så ring venligst hver 
morgen – eller send en mail, hvis I ikke træffer nogen ved telefonen. Send gerne til 
både klasselærer og sekretær (kontor@herborg-friskole.dk). 

 

Kalender 

• Forældremøde i 5.-6.-7.-8. klasse: tirsdag d. 7. september 19-21.  

• Forældremøde i 3.-4. klasse: torsdag d. 9. september 19-21 

• Fællesarrangement – forældre og personale: torsdag d. 16. september 17.30-21.00 

• Frivillig-kaffe: 23. september 10.00-11.30 

 

Rigtig god weekend til jer alle. 

Mvh. Maibritt 


