
Kære alle 

Hermed friskolens nyhedsbrev uge 36 

 

Store Læsedag 

Der blev læst rigtig mange sider i bøgerne i onsdags. Pyh, da vi fra morgenen fortalt 
eleverne, at de skulle læse hele dagen… så, lød det jo måske til, at det ville blive en 
lang dag at komme igennem. Men eleverne gik til opgaven med god energi og stort 

engagement … og dagen gik faktisk hurtigt. Alle kneb gælder jo, når der skal læses. 
Og så er det bare også hyggeligt at læse med sine skolevenner. En rigtig god dag med 
bøger overalt på skolen. Tag gerne stafetten op derhjemme. Et ord skal læses 50.000 

gange for, at der i hjernen er ’banet en vej’ for lagring og læring. Læser dit barn 

1.825.000 eller 260.750 år om året. Det gør en forskel        

               

 

    



    

    

    

 

Forældremøder – alle klasser 

Tak for nogle gode forældremøder med gode indspark og debat. Det er godt at mærke, 
at vi også på den konto er godt på vej tilbage efter et svært Corona-skoleår sidste år. 
Der kommer referater ud til klasserne og vi samler op på møderne snarest muligt. Et 

særligt fokusområde, vi tager med fra møderne i alle klasser, er elevernes sprogbrug 
overfor hinanden – både i skolen og på de sociale medier/når de spiller. SSP tilbyder at 
hjælpe skole/hjem. I hører nærmere. I forlængelse af forældremøderne glæder vi os til 

en hyggelig aften sammen med jer på torsdag. Sammen laver vi verdens bedste skole. 

 

 

 



0. klasse - Spejderuge 

0. klasse har i denne uge har haft ’Lille spejderuge’, hvor faglige naturfænomener, 
engagement og fællesskab har været i fokus. Eleverne blev inddelt i patruljer med 

farver, som de skulle arbejde i og finde navn og kampråb til. Eleverne har hjulpet 
hinanden med at slæbe store pinde fra zombieskoven og tilbage til skolens areal, hvor 
de er i gang med at bygge deres hule. De har lært om, hvordan man hjælper hinanden, 
og hvem man skal ringe til, hvis man har brug for ekstra hjælp (112). Eleverne har 

gravet insektfælder og haft insektkapløb og kigget på, hvilke insekter de havde fanget. 
I dag sluttede 0. klasse af med at lære at bruge en snittedolk … og så skulle der 
selvfølgelig snittes en pind, som eleverne kunne bruge til at varme deres flutes med 

over bål. 

  

   



   

       

   

 

Breaking News! 

7.-8. klasse var til workshop på DR MidtVest i onsdags… og ja, opgaven gik ud på at 
skille facts og fake-news ad. Eleverne var reportere og skulle udvælge hvilke Breaking 
News, de ville bringe videre i en radioudsendelse. Relevante og vigtige færdigheder i 
en verden, der flyder med nyheder og informationer. 



  

 

Kalender 

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

• Værkstedsdage 5.-8. klasse: 20. september og 4. oktober. Nærmere info følger. 

• Frivillig-kaffe: 23. september 10.00-11.30.  

 

Rigtig god weekend til jer alle. 

Mvh. Maibritt 


