
Kære alle 

 

Hermed friskolens nyhedsbrev for uge 4. 

 

Genåbning 

Skolen melder ud på mail til alle forældre, så snart vi har nyt fra Regeringen vedr. genåbningen. Vi krydser 

alt, vi har – og håber på, at vi får vores yngste klasser retur før vinterferien. Indtil I hører andet fortsætter 

skemaerne som de er nu. 

 

Fastelavn det er en dejlig dag, og boller må vi ha’!! 
Men æv, det er snart fastelavn og vi må ikke holde den fælles fastelavnsfest i Herborg, som vi plejer. 

Herborg Kirke har taget et fint initiativ med ’Goddiebags’ på vegne af kirken, Borgerforeningen og Friskolen. 
Se mail sendt separat (kræver tilmelding). Friskolens billedkunstlærere har bidraget med et par kreative 

billedkunst-opgaver, I kan lave med materialer, de fleste har hjemme. Eller klik på linket og lær de tre 

akkorder på guitar til ’Fastelavn er mit navn’ https://www.youtube.com/watch?v=4fa_Wnl3zFk. Vi håber, I 

vil holde jeres egen lille fastelavnsfest derhjemme. Send gerne billeder af jer i jeres kostumer. Det kunne 

være sjovt at få en hilsen fra jer       

 

Cool Kids udbydes til to ekstra målgrupper  

• Børn/unge mellem 13 og 17 år med angst problematikker (forældrene deltager delvist) 

• Børn mellem 8 og 14 år med angst problematikker samt autisme spektrum forstyrrelser 

(forældrene deltager) 

Kommunen har fået projektmidler hjem til at udvide vores Cool Kids-koncept, så vi kan favne en bredere 

målgruppe af børn og unge med angst.    

Vi afholder derfor to ekstra gruppeforløb i foråret 2021. Gruppeforløbene afholdes om eftermiddagen. 

Gruppeforløb for børn/unge mellem 13 og 17 år:  

Opstart til marts 2021. Ansøgningsfrist d. 26. februar 2021. Forsamtaler forventes afholdt i uge 9. 

Gruppeforløb for børn mellem 8 og 14 år med autisme spektrum forstyrrelser:  

Opstart til april 2021. Ansøgningsfrist d. 15. marts 2021. Forsamtaler forventes afholdt i uge 12 eller 14.  

For at komme i betragtning til forløbet skal I skrive en e-mail (kontaktbrev), hvor I kort beskriver 

barnets/den unges problem og symptomerne (ca. ½ side).  

I skal medsende barnets cpr.nr, samt hvilket telefonnr., I kan træffes på. 

I vil derefter blive kontaktet, og hvis det vurderes, at I ligger inden for målgruppen, vil I blive indkaldt til en 

forsamtale. Herefter foretages den endelige visitation. 

Da det er usikkert, hvor mange henvendelser der kommer, kan det ikke garanteres, at alle i målgruppen vil 

kunne tilbydes forsamtale/behandling. 

Der kræves ingen henvisning fra læge eller andre professionelle, og det forventes, at I som familie selv 

formulerer kontaktbrevet. 

Henvendelse skal ske til PPR på mail:  born.familie@rksk.dk – att. Helle Holbøll 

 

 

Med venlig hilsen, 

Maibritt Chemnitz 

Skoleleder 

 

Herborg Friskole 

Skolevej 40, Herborg 

6920 Videbæk 

Mailadresse: skoleleder@herborg-friskole.dk 
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