
 
Kære alle 

 
Hermed friskolens nyhedsbrev uge 44 

 
Allerførst tak for en rigtig dejlig eftermiddag i fredags til Åben Skole. God stemning, 

hyggeligt samvær, summen af god undervisning over hele skolen og stolte elever, der 
glædede sig til at vise deres skole frem. Vores Åben Skole-arrangement er bare en god 

måde at sammen om vores fælles friskole på. Tak til bestyrelsen og de forældre, der 
hjalp med de praktiske opgaver, tak for godt fremmøde og tak til personalet for et 

velplanlagt forældrearrangement. 
 

  
 

  
 

 



 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Udeskolen på bondegårdsbesøg - fra teori til praksis 
Som afslutning på udeskolens emne om landbrug, cyklede 0.-2. klasse i onsdags på 

besøg hos familien Andersen. ’Bondemanden han har altid travlt’ – men heldigvis ikke 
mere end, at der var tid til en fin rundvisning. Tak for det       
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SKILLS i Skjern 
8. klasse var onsdag afsted til det årlige SKILLS. Eleverne konkurrerede mod andre 8. 

klasser i Ringkøbing-Skjern kommune i forskellige færdigheder, som kræves på de 
forskellige linjer på EUX og på teknisk skole. Herborg 8. klasse klarede sig rigtig fint. 
Eleverne skulle lige finde ud af, hvordan de bedst kunne samarbejde men så var de 

bare hammergode til at kommunikere med hinanden. 



 

 
Frivillig-kaffe 

På fredag d. 12. november kl. 10.00 inviterer friskolen igen til Frivillig-kaffe for vores 
frivillige hjælpere. Vores frivillige er en stor hjælp i friskolens hverdag og alle opgaver 

er vigtige – store som mindre. Vi vil gerne sige tak for hjælpen ved ind imellem at 
invitere til en hyggelig stund med formiddagskaffe og et rundstykke. Vi håber at se 

mange af jer. Vel mødt. 
 
 

Læse-forløb i 5.-8. klasse 
I den kommende periode vil der sideløbende med elevernes almindelig 

danskundervisning være ekstra fokus på elevernes læseindsats i 5.-8. klasse. Maren vil 
indgå som ekstra lærer i nogle af timerne og ud fra forskellige læsetrænings-teknikker 
læse med eleverne. Formålet er at observere eventuelle vanskeligheder og intensivere 
elevernes egen indsats. Som udgangspunkt forventer vi, at alle elever læser hjemme 

hver dag ca. 20 min. - med mindre, at andet er aftalt med klasselæreren eller Maren. Er 
der behov for yderligere indsats bliver I kontaktet. Har I spørgsmål vedr. 

læsevejledning, kontakt venligst Maren eller klasselæreren. 
 
 

Kalender 
• Frivillig-kaffe: fredag d.12. november kl. 10.00 

• De ni læsninger: søndag d. 28. november kl. 16.00. Obligatorisk for skolekoret 
og pigerne i 3.-8. klasse. 

• Åben Morgensang mandag d. 13. december kl. 8.00 
 
 

God søndag til alle, 
Mvh. Maibritt 


