
Kære alle 

 

Hermed friskolens nyhedsbrev uge 38 

En smuk sensommer-weekend er i vente. Om ikke længe så ændrer farverne sig på 

træerne rundt om os. Det er en dejlig tid med smukke farver på himlen og i naturen. 

Ane og jeg var i denne uge på kursus i friskoleforeningen sammen med ledere fra 
friskoler over hele landet. Vi har en stærk forening, der varetager friskolernes interesser 

på flere planer. Vi er 280 friskoler fordelt over hele landet. Mange beliggende i mindre 

samfund, hvor den lokale friskole er en vigtig del af lokalsamfundet. Det er inspirerende 
og givende at udveksle erfaringer med andre friskoler, der på mange måder ligner 

vores egen friskole. Og det er selvfølgelig også dejligt at blive bekræftet i, at Herborg 

Friskole er en velfunderet og velfungerende lille friskole.  

Friskoleforeningen formidler både viden, sparring og masser af god energi til os alle. 

Konsulenterne er dygtige og arrangementer og kurser er veltilrettelagte. En af 

hovedbegivenhederne i friskoleforeningen er forårets landsmødet, hvor mange 

hundrede friskolefolk - forældre, bestyrelser, ledere og lærere - mødes til workshop, 
debat og fest. Det er en helt særlig oplevelse. Herborg Friskole skal selvfølgelig med 

igen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen 30. april/1. Maj 2022, og kom og oplev 

friskole-fællesskabet i den helt store skala. Klik på linket og se teaseren om 
landsmødet: 

https://www.friskolerne.dk/nyheder/nyhedsarkiv/enkeltvisning/landsmoede-2022 

 

Værkstedsdage 0.-8. klasse 

Det er bare dejligt en gang imellem at få et afbræk i den almindelige undervisning. 0.-

4. klasse var rundt i forskellige værksteder på skolen – og skulle blandt lære at knytte, 

male eller snitte. 5.-8. klasse fik undervisning på Dhe og havde også en lærerig dag 
med fokus på de praktiske fag og kloge hænder. Der var stor arbejdsglæde og gå-på-

mod alle steder.  

    

https://www.friskolerne.dk/nyheder/nyhedsarkiv/enkeltvisning/landsmoede-2022


   

   

 

Sponsorløb - konfirmanderne 

Som et led i konfirmationsforberedelserne skal de kommende konfirmander i 
Herborg/Troldhede/Nr. Vium på en frivillig studietur til Israel til foråret. Sådan noget 

koster jo penge, så konfirmanderne måtte i forrige weekend trampe godt i pedalerne 

for at få samlet penge ind til turen. Løbet foregik i Troldhede. 

 



 

 

 

Forældredag - indskolingen på kursus 

På torsdag overtager en håndfuld forældre og Ane og Ditte undervisningen i 

indskolingen. Der er planlagt et fint program for eleverne. 0.-4. klasse har fri kl. 12.00. 

Tak til de forældre, der har meldt sig til at hjælpe os. Der er sendt separat mail til jer.  

 

Skolefoto 

Vi har lavet aftale med fotograf Kurt Johansen, Herning – der før har leveret skolefoto 

til jer. Han kommer mandag d. 1. november og tager klasse- og gruppebilleder i 
friskolen og i børnehuset. Det vil også blive mulighed for at få taget søskendebilleder 

sidst på skoledagen/i SFO-tiden. Billederne er klar inden jul. Nærmere info følger. 

 

Sidste skoledag 

Mikkel i 1. klasse og Emilie i 0. klasse flytter skole og har sidste skoledag fredag før 

efterårsferien. God vind fremover til familien. 

 

Link til støtteforeningens FB-side:  

https://www.facebook.com/groups/397267290329576  

 

 
Kalender 

• Værkstedsdage 0.-8 klasse: mandag d. 4. oktober 

• Forældredag i indskollingen. 0.-4. klasse fri kl. 12.00 

• Herligborg: man-tors/uge 41. Open By Night for forældre torsdag eftermiddag       

• Skolernes motionsdag: fredag uge 41. Eleverne har fri kl. 12.00/13.35. 

• Skolefoto: mandag d. 1. november 

• Frivillig-kaffe: fredag d.12. november 

https://www.facebook.com/groups/397267290329576


 

Rigtig god weekend til jer alle. 

Mvh. Maibritt 


