
Kære alle 
 
 
Hermed kalenderårets sidste nyhedsbrev, uge 50 
 
Dagene er lige nu tæt på at være de længste på året. Om få dage vender det igen og lyset begynder 
langsomt at komme tilbage. Derfor er det også så dejligt med vores smukke Lucia-tradition. Både 
fordi budskabet om at hjælpe andre er vigtigt men også fordi lysene passer så godt til mørket, vi har 
nu. Pigerne i 3.-8. klasse gik i mandags luciaoptog til sang over anlægget. Smukt og stemningsfyldt – 
om end vi gerne ville have hørt vores egne pigers smukke stemmer. Eleverne fik også fortællingen 
om helgeninden Santa Lucia, der ville tjene sin Gud og hjælpe fattige og trængte. Vi håber virkelig, at 
vi til næste år igen kan invitere jer forældre med til Åben Morgensang og Luciaoptog. 
 

 
 

   
 

   
 
 
 



I tirsdags holdt vi en forlænget morgensamling, hvor 5.-6. klasse/7.-8. klasse opførte H.C. Andersens 
Grantræet - både i den originale version og i en nyfortolkning. Eleverne fortolkede eventyret om 
grantræet, der så brændende ønsker sig blive pyntet og være et smukt juletræ i stedet for ‘bare’ et 
tilfældigt træ i skoven. Vi fik tændt de fire lys i adventskransen – lidt på forskud – og til slut hviskede 
vi i fællesskab ‘God jul’ til hinanden. Efterfølgende blev der jule-hygget lidt i klasserne og eleverne fik 
de sidste informationer om hjemmeundervisningen og taskerne blev pakket med bøger/hæfter, der 
skulle med hjem. De sidste dage har der været temmelig tomt på skolen. En enkelt nisse-elev eller -
lærer har man kunne se her og der.  
 

 
 

  
 

 
 
 



 
Online-undervisningen onsdag-torsdag-fredag er forløbet godt. Eleverne og lærere lærte meget i 
nedlukningen i foråret og dette var heldigvis ikke alt for langt væk. Mandag og tirsdag i næste uge er 
der selvstændigt arbejde derhjemme. Lærerne har sendt opgaver og ideer ud til gode aktiviteter. Der 
er ikke mere onlineundervisning, før eleverne møder ind igen virtuelt tirsdag d. 4. januar kl. 8.30. 
Fysisk møder alle elever ind onsdag d. 5. januar kl. 8.00 til normalt skema. Vi krydser fingre og håber 
af hele hjertet at, vi får lov at komme tilbage. 
 
Nødpasning 
Venligst giv besked, hvis der er ændringer i jeres behov for pasning, så vi ikke venter forgæves på 
nogle elever. Gælder både skole og SFO mandag-tirsdag i næste uge og tirsdag efter nytår. 
 
 
Uge 1 

• Mandag: Skolefridag 
• Tirsdag: Onlineundervisning for 2.-8. klasse som før jul. 0.-1. klasse får tilsendt opgaver 
• Onsdag: Fysisk fremmøde/almindeligt skema (vi krydser fingre for at vi må møde fysisk). 

 
 
Friskolens musical – udskydes 
Det er godt nok træls... men myndighederne anbefaler, at alle større skolearrangementer aflyses, når 
vi vender tilbage efter jul/nytår. Æv! Så vi flytter vores musical og skolefest. I hører nærmere snarest 
vedr. en ny dato.  
 
 
 
 

 

… ønskes alle elever, forældre, ansatte og frivillige. 
 
 
God weekend/juleferie, 
Mvh. Maibritt 
 
 


