
Kære alle  

  
Hermed Friskolens nyhedsbrev uge 41  
  
Ugen op til efterårsferien sluttede med en rigtig dejlig motionsdag for alle elever. Vores mål 
var tilsammen at nå til Hamburg og gerne mere. Eleverne cyklede, løb eller løb på 
løbehjul alt, hvad de kunne …. og kom tilsammen på en time mere end firehundrede 
kilometer. Helt ned forbi Hamburg og godt på vej mod Hannover. Sejt! Og fedt at have et 
fælles mål! Alle kilometer tæller jo – både de kilometer de ældste elever kan cykle hjem ude 
på den store rute omkring Herborg og de kilometer vores yngste elever knokler hjem på 
løbeben eller løbehjul på den lille rute bag kirken. Og der var klapsalver til alle elever – ikke 
mindst de elever, der satsede det hele og tog en sidste ekstra omgang.    
  
Efter en god pause midt på formiddagen var eleverne i klasserne til forskellige aktiviteter og 
kl. 11 mødtes alle mand til fællesspisning i KUBEN. Det var så godt igen at være samlet til 
spisning. De ældste elever sørgede for oprydningen og opvask efter fællesspisningen 
og sluttede dagen med et langt velfortjent frikvarter på hoppepuden         

  

    
 

     



 
 

 
 

  
 



Herligborg-ugens højdepunkt var torsdagens superhyggelige Open by Night for jer forældre. 
Tak for rigtig fin opbakning. Dejligt med spørgelystne og købeglade kunder i 
butikkerne. Open by Night gav et fint lille overskud, som vi overfører til støtteforeningen.   
 
Der er så meget god læring for eleverne i vores Herligborg-uge. Fællesskabet styrkes på 
tværs af årgangene, de ældste elever får et stort ansvar for deres yngre ‘ansatte’, der skal 
bygges, konstrueres, planlægges, budgetteres, økonomiseres, overholdes aftaler, fordeles 
opgaver, præsenteres og produceres og meget mere. Det var bare en rigtig god emneuge 
med glade elever, der har det rigtig godt sammen på kryds og tværs. Herligborg dukker op 
på friskolen sådan cirka hvert 3. år. Dejligt at have besøg af Børnehuset – både i Herligborg 
og til Skolernes Motionsdag. Det danner gode før-skole-relationer. 
 

  
 

  



  
 
 
Friskolerne, kommunalvalget og skolevalget 
Denne udgave af Magasinet FRI handler en del om det foregående kommunalvalg og 
friskolernes stemme i den forbindelse. For nogle få år siden var der meget politisk røre ift. 
den koblingsprocent, som friskolernes statstilskud beregnes ud fra. Heldigvis lykkedes det at 
fastholde koblingsprocenten på 76% (dvs. friskolerne modtager pr. elev 76% af det 
folkeskolerne modtager pr. elev). Regeringen ville sætte denne procentdel ned – hvilke jo 
ville betyde en økonomisk forringelse af friskolernes vilkår. Herborg Friskole har en god 
økonomi er var (og er) ikke i risiko-zonen for f.eks. en lukning – men det var der andre 
friskoler, der var i fare for.  
 
Danmark har et helt særligt skolesystem, hvor danske forældre har en unik grundlovssikret 
ret til frit at vælge skole/undervisning for deres børn. Det er naturligvis også derfor, at 
friskolerne skal have en rimelig økonomisk støtte til at drive skole for. Det er min opfattelse, 
at de fleste af vores lokalpolitikere er positive overfor de frie skoler i kommunen og den 
sammenhængskraft i lokalsamfundene, skolerne bidrager til. Hermed en opfordring til at følge 
kandidaterne til kommunalvalget – og spørge ind til deres ståsted ift. friskolerne.  
 
Som i resten af landet deltog vores elever i 8. klasse også i Skolevalget 2021. En lærerig 
proces, hvor eleverne skal forholde sig til store begreber som top-skat, ejendomsret, klima og 
meget mere. Sidst i Magasinet FRI skriver forfatter Sara Alfort om, at vi skal lade vores børn 
bakse med det besværlige i fællesskabet. Hendes pointe er, at børn i dag har meget fokus på 
deres indre ‘hvad har du lyst til’ og misser muligheden for at vende deres opmærksomhed ud 
til omverdenen og at ‘gøre oprør’. Kommunalvalg/-skolevalg er en god mulighed for at 
udfordre vores elever til at tage stilling og ville gøre noget for fællesskabet. 
 
Læs artiklen af Sara Alfort (forfatter til bogen ‘Tænk, hvis du ikke afgør dit barns fremtid’) og 
alle de andre gode artikler i friskolernes magasin: http://www.magasinetfriskolen.dk/ 
Magasinet er for forældre, bestyrelser og ansatte på friskolerne i Danmark. 
 
 
Åben Skole 
Fredag d. 5. november åbner vi skolen for jer forældre, når vi inviterer jer med ind i vores 
almindelige undervisning. Alle elever har denne dag fri kl. 12.00 og skal møde igen kl. 

http://www.magasinetfriskolen.dk/


15.30. Åben Skole er et obligatorisk skolearrangement for jeres børn, så undgå så vidt 
muligt fravær. Hvis muligt, så hent gerne tidligt i SFO, så jeres børn kan få en pause inden 
eleverne møder i skole igen. Lærerne har planlagt en eftermiddag, hvor I, i kortere lektioner, 
kan få et indblik i jeres børns undervisning. Nærmere information med skoleskema kommer 
med næste nyhedsbrev.  
 
 
Covid-19 - samtykkeerklæringer 
Vi slipper ikke helt for at forholde os til den stigende smitte i Danmark. Om end situationen 
jo er helt anderledes end sidste år. Ikke-vaccinerede elever fra 9 år og op opfordres til at lade sig 

teste en gang om ugen og gerne før eleverne møder på mandag. Testteamet kommer på friskolen hver 

torsdag kl. 12.30-13.30. Vi fastholder den gode håndhygiejne og rengøring med ekstra fokus på 

kontaktpunkter. 

 
Hermed Sundhedsstyrelsens seks generelle råd:  
 Bliv vaccineret  
 Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer  
 Hold afstand 
 Luft ud og skab gennemtræk  
 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit  
 Gør rent, særligt overflader som mange rører ved 

 
Smitteopsporing:  

• Giv skolen besked, hvis der ved test er konstateret smitte med Covid-19 eller I har 
mistanke om smitte. 

• Opstår der smitte på friskolen, kan børn, som er nære kontakter, blive på skolen, hvis 
de bliver testet hurtigst muligt (enten hurtigtest eller PCR-test) efterfulgt af PCR-test 
på 4. og 6. dagen.  

• Opstår der smitte på skolen rykker testteamet ud og tester de børn, hvor skolen har 
en samtykkeerklæring. Dette gælder børn helt ned til 6 år. Hvis ikke skolen har en 
samtykkeerklæring, kontakter vi jer forældre og beder om, at I får taget en test 
hurtigst muligt. Er det ikke foreneligt med f.eks. arbejde må børnene blive på skolen 
indtil skoledagen er slut.  

• Vedhæftet dette nyhedsbrev finder I en samtykkeerklæring, der kan ligge på skolen, 
hvis der skulle blive behov for hurtig testning af eleverne.  

• Obs! Eleverne skal sammen med jeres samtykkeerklæring selv sige ja til at ville lade 
sig teste på skolen i tilfælde af smitte. Tag gerne en snak med jeres børn om dette. 

 
 
Kalender  

• Skolefoto: mandag d. 1. november 
• Åben skole: fredag d. 5. november. Eleverne har fri kl. 12.00 og møder igen kl. 15.30. 
• Frivillig-kaffe: fredag d.12. november.  
• De ni læsninger: søndag d. 28. november kl. 16.00.  

 
 
Rigtig god weekend til alle, 
Mvh. Maibritt  


