
Kære alle  

  
Hermed Friskolens nyhedsbrev uge 43 
 
0.-2. klasse Udeskole 
I onsdags besøgte udeskolen Herborg Smedeforretning. Eleverne lærte om de forskellige 
maskiner og hvad de bruges til. Eleverne var rundt i udstillingshallen, hvor de oplevede de 
store maskiner på tæt hold og eleverne var med på værkstedet, hvor de så de forskellige 
maskiner blive repareret. I næste uge afslutter udeskolen emnet Landbrug, når de tager på 
gårdbesøg hos Jeppes familie. Tak for hjælpen til jer, der åbner for besøg, så eleverne får 
mulighed for også at lære gennem praktiske aktiviteter.  
 

    
 
 
Åben Skole fredag d. 5. nov. kl. 15.30-19.00 
Alle klasser har almindelig undervisning frem til kl. 12.00, hvorefter eleverne har fri frem til 
kl.15.30. Lærerne har planlagt nogle kortere undervisningsforløb, så I kan få et indtryk af en 
almindelig skoledag. Se skemaet nedenfor. Forældre og søskende er velkommen. 
 
Alle møder i skolegården til velkomst og powermodul. Skoleklokken ringer efter hver lektion. 
Der bliver både mulighed for at deltage i undervisningen og også ‘bare kigge på’. I er 
velkommen til at gå rundt i de forskellige klasser mens der undervises, men vis venligst 
hensyn, så der er ro til undervisningen       Kl.17.20 har lærerne ‘fri’ og forældrene har 
ansvaret for børnene.  
 
Kl. 17.30 mødes alle i KUBEN til fællesspisning og elevoptræden. Se nærmere vedr. 
fællesspisning nedenfor. Husk venligst at springcenteret i Kuben er lukket og at børnene ikke 
må være bag det grå gardin       Skolekoret synger et par sange og 1.-2./3.-4./5.-6. klasse 
viser lidt fra deres musikundervisning. Herefter er der kaffe/kage i foyeren. 0.-2. klasse må 
tage hjem. Øvrige klasser hjælper med oprydning. 
 
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 kl. 15.30. 



 

 
 
Fællesspisning Åben Skole 

Når undervisningen i klasserne er slut på fredag mødes alle i Kuben til en hyggelige stund 
med fællesspisning, elevoptræden og kaffe/kage. Der er mulighed for at bestille varm mad, 
der leveres fra Troldhede Hallen. Menuen er risret med kylling og grønt. I er også velkommen 
til at medbringe egen madkurv. Husk eget service til både fællesspisning og kaffe. 
Støtteforeningen sælger drikkevarer til fornuftige priser og der vil være vand på bordene.  
 
Vi vil gerne have hjælp til at bage 5-7 store bradepandekager. Tak 😊 
Kontakt venligst sekretæren: kontor@herborg-friskole.dk 
 
Ønsker I at bestille varm mad til på fredag, indbetales senest på tirsdag beløbet på skolens 
konto 5958 – 1101967 (Faster Andelskasse) og samtidigt sendes en mail til sekretæren 
med antal voksne og børn: kontor@herborg-friskole.dk 
 
Priser/fællesspisning: 

• 30kr. pr. barn (elever på friskolen og søskende under 15år) 
• 50kr. pr. voksen (forældre og søskende fra 15år) 
• Søskende under 2 år spiser gratis 

 
 
Skolefoto - på mandag 

Alle klasser på friskolen og børnegrupper i Børnehuset skal fotograferes på mandag. Eleverne 
får ligeledes taget enkeltbilleder. Fotografen begynder umiddelbart efter morgensang. 
Eleverne får efterfølgende link til online bestilling med hjem. Send os venligst en mail, hvis I 
allerede nu ved, at jeres børn ikke skal have taget enkeltbilleder. 
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8. klasse til Skills i Skjern på onsdag 
Skills betyder færdigheder - det at kunne noget. Det kræver skills at tage en 
erhvervsuddannelse. DM i Skills giver unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse, 
muligheden for at vise deres talenter. Sideløbende med DM i Skills kan elever i 8. klasse 
over hele landet deltage i Skills-stafetten, hvor eleverne konkurrerer med hinanden i 
praktiske discipliner og samarbejde. Vi er selvfølgelig med igen. Skills-stafetten afholdes 
på Skjern Tekniske Skole. 8. klasse har fået særskilt information vedr. onsdag. 
 
 
Madordning fra uge 45 
Så er vi klar til at sætte vores madordning i gang igen. Vi har evalueret på vores ’gamle’ 
ordning – både ift. varm mad, sandwich og emballage-forbrug og vi har ligeledes igen 
undersøgt muligheden for mobilepay. Mobilepay er desværre stadig en meget dyr 
løsning for os som friskole, så vi fastholder bankoverførsel et stykke tid endnu.  

• Fra og med uge 45 og til og med uge 50 kan eleverne få leveret mad tirsdag og 
torsdag. 

• Der bliver mulighed for at vælge mellem to størrelser sandwich og frikadeller med 
gnavegrønt. 

• Der kan bestilles forud med forudbetaling over banken og der kan bestilles om 
morgenen til levering samme dag. Bestilles der om morgenen, kan der kun betales 
med kontanter. 

Der kommer særskilt mail ud snarest vedr. forudbestilling af skolemad.  
Efter den første periode med skolemad evaluerer vi på ordningen igen. 
 
 
Kalender  

• Skolefoto: mandag d. 1. november 
• Åben skole: fredag d. 5. november.  
• Frivillig-kaffe: fredag d.12. november.  
• De ni læsninger: søndag d. 28. november kl. 16.00.  

 
 
Rigtig god weekend til alle, 
Mvh. Maibritt  


