
Kære alle 
 
Hermed et lidt tidligt nyhedsbrev for uge 9 
 
 
Fastelavn 
Tak for en rigtig hyggelig fastelavnsfest i lørdags. Tak for praktisk hjælp af 5.-6. klasse og tak for 
samarbejdet til Borgerforeningen. Superfin indsats fra vores ældste elever, der havde planlagt nogle 
gode fastelavns-lege. 
 

 
 
 

Tømning af alle garderoberne - fredag 
Alle garderober/skohylder bedes senest fredag eftermiddag være ryddet, så forældrene kan gøre rent 
på lørdag.  
 
 
Forældrerengøring på lørdag 
Rengøringsdagen er flyttet fra januar til på lørdag d. 5. marts. Alle tilmeldte møder kl. 9.00-14.00. Er 
man forhindret gives besked til bestyrelsen/rengøringsudvalget: 
https://herborg-friskole.dk/home/bestyrelsen 
https://herborg-friskole.dk/kontakt/friskolen-kontakt-bestyrelsen 
 
 
Gymnastikopvisning lørdag d. 26. marts 
Når HUF afholder sin lokalopvisning lørdag d. 26. marts, er friskolen som de foregående år også på 
gulvet. Vi glæder os til endnu en af de gode oplevelser i det store fællesskab. Gymnastikopvisningen 
er en del af elevernes undervisning og der trænes i disse uger på livet løs i idrætstimerne. Gabriella 
og Lærke har sammensat et flot program. Vi henstiller naturligvis til at undgå fravær – det gør den 
fælles oplevelser bedre for eleverne. Evt. fravær meldes i god til tid til klasselærerne. 
 

 

Forårsmarked lørdag d. 23. april 
Sæt et kryds i kalenderen lørdag d. 23. april. Forældre og 
elever i 6.-8. klasse er i fuld gang med planerne for dette 
års støttearrangement – med loppemarked, kagedyst, sjove 
aktiviteter samt cykelsponsorløb. Vi håber, at alle børn på 
skolen vil deltage og indsamle penge. Der er en præmie til 
den i hver klasse (på friskolen), der kører længst. 
Forældrerådet i 6.-8. klasse melder nærmere ud snarest. 
Kom og støt en vigtig sag: pengene, der tjenes ind, går til 
elevernes lejrskole/studietur…. og så plejer det bare at 
være en rigtig, rigtig hyggelig dag. 

https://herborg-friskole.dk/home/bestyrelsen
https://herborg-friskole.dk/kontakt/friskolen-kontakt-bestyrelsen


 
 
Fritagelse for eksamen i valgfag/praktisk-musiske 
Undervisningsministeriet har netop udsendt besked om, at 8. klasses eksamen i valgfag/praktisk-
musiske fag er annulleret (igen) i år. Vi planlægger dog – ligesom sidste år – en intern 
eksamen/fremlæggelse, så eleverne opøver færdighederne til deres eksamen i 9. klasse. 
 
 
Skoleåret 22-23 
Når vi fastlægger vores skolestart i august, skeler vi til kommunens skoleferieplan. Folkeskolernes 
første skoledag falder nogle år tidligere end andre år. Det har betydet, at vi til det kommende skoleår 
har ændret på den måde, vi begynder skoleåret på. Alle klasser har i det nye skoleår første skoledag 
tirsdag d. 9. august 2022. 1.-8. klasse møder kl. 8.00. Vores nye 0. klasse møder kl. 9.00. 
Forældrerengøringen ligger som vanligt før skolestart, så vi kan byde eleverne velkommen i rene og 
friske lokaler. I år er det altså lørdag d. 6. august. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Bestyrelsen 
sender nærmere information ud op til sommerferien. Sidste skoledag i det kommende skoleår bliver 
derfor fredag d. 23. juni 2023. Mere information om det nye skoleår, når vi nærmer os sommerferien. 
 
 
Frivillig-kaffe fredag d. 11. marts 
Friskolen har alle årene haft en fantastisk gruppe af frivillige, der støtter og hjælper friskolen og 
børnehuset med mange små og store vigtige opgaver. Tak for det. Fire-fem gange om året inviterer vi 
alle vores frivillige til en kop kaffe, et rundstykke og en hyggelig snak. Næste gang er fredag d. 11. 
marts kl. 10.00. Vi håber at se mange af jer. Del endelig budskabet og prik til naboen eller 
bedsteforældrene. 
 
 
Åben morgensang i næste uge er aflyst 
Vi mærker desværre stadig, at vi på nogle punkter halter bagefter pga. Corona-pandemien. Derfor 
aflyser vi Åben Morgensang i næste uge – og glæder os til at se jer til en rigtig hyggelig Åben 
morgensang torsdag d. 12. maj kl. 8.00. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der bliver elevoptræden 
og som altid kaffe på kanden. Alle er velkommen       
 
 
Kalender 

• Fredag d. 11. marts: Frivillig kaffe kl. 10.00.  
• Lørdag d. 26. marts (formiddag): Friskolen deltager i HUF’s gymnastikopvisning.  
• Lørdag d. 23. april: 6.-8. klasse afholder forårsmarked.  
• Torsdag d. 12. maj: Åben Morgensang kl. 8.00 
• Onsdag d. 22. juni: Dimission 
• Torsdag d. 23. juni: Sidste skoledag 
• Tirsdag d. 9. august: Første skoledag for alle klasser 

 
 
Mvh. Maibritt 
 

 


