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Fredagsbrev nr. 712 

    

Næste uger: 
06. oktober 

08. oktober 

 

09. oktober 

 

 

10. oktober 

12. oktober  

 

 

Friskolernes dag 

HL kursus 

CR + NR kursus 

Skole-hjem overbygn. 

Skole-hjem indskolingen 

HL kursus 

Møde fondsudvalget 

Trim-dag 

TN fri 

 

Mærkedag: 
06. oktober 

08. oktober 

09. oktober 

12. oktober 

 
Sofia  1.kl. 

Birk  1.kl. 

Emilie  6.kl. 

Silja  2.kl. 

Johnny  3.kl. 

Mathilde  9.kl. 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

Dansk Friskoleforening. 

Her kan du se en lille præsentationsvideo (4 minutter), der handler om, hvad foreningen 

arbejder med, og hvordan medlemmerne bruger foreningen. 

Vi håber, videoen kan give forældre og ansatte et lille indtryk af Dansk Friskoleforening, som 

de jo er medlemmer af via skolen. 

Gå ind på www.friskoler.dk til videoen: http://friskoler.dk/da/nyheder/enkeltvisning. 

Vibeke 

 

HUSK: 

SKOLE OG SFO holder lukket uge 42 – EFTERÅRSFERIE. 

 

 

 

http://www.friskoler.dk/
http://friskoler.dk/da/nyheder/enkeltvisning/?tx_ttnews%5btt_news%5d=4684&cHash=ca672d4ad6fccf1c85a73631fd6f9b79


Halloween-fest for friskolens familier d. 26. oktober – 

 
 

heeeeelt vildt uhyggeligt!! 

 

Festen starter kl. 19.00 og slutter kl. 21.30, hvor elever og forældre, er med til at rydde op i 

eget klasseværelse. 

 

Ud over en rimelig uhyggelig cafe, vil der være fængslende fortællinger ved bålet, 

udklædningskonkurrence med præmie, Scary Disco, natløb og tro os når vi siger, at skoven 

bliver lavet om til det uhyggeligste sted på skolen!  

Hvis du medbringer kniv kan du skære et græskar sammen med din mor eller far. 

 

I den rimelig uhyggelige cafe kan man købe kage og sodavand og øl.  

Kaffe, te, kopper og tallerkner medbringes. 

 

Gyselige hilsner og velmødt  

8. og 9. klassens forældre 

 

 

***************************************************************************** 

 

 

INDESKO OG VINTER. 
Så nærmer tiden sig, hvor vejret bliver lidt koldere, og vi på regnvejrsdage trækker 

indenfor i frikvartererne. Derfor lige en lille reminder om indesko. Det er meget vigtigt at 

ALLE børn og voksne på skolen skifter til indesko. Man kan gå på de flisebelagte gulve i 

indgangspartiet med sine udesko, og her tage dem af, og bærer dem til sin garderobeplads. 

På den måde skåner vi de andre gulve på skolen, til glæde for alle. 

 

Vibeke 

 



 

Status på byggeri.  
Den 2. oktober afholdt vi info aften om skovbørnehave byggeriet. Der var en god debat om 

byggeri og økonomien for børnehaven. I bestyrelsen er vi overbeviste om at fremtiden for 

vores børnehave er lys og spændende.  

Den samlede pris for byggeriet bliver kr. 2.867.750 og for de midler får vi en funktionel og 

god base for børnehaven. Det er forventningen at byggeriet er færdigt inden julen 2012.  

Til at styre byggeriet får vi stor hjælp af Søren Kirk, som har mangeårig erfaring som 

bygherre af projekter af denne karakter.  

Den bedste nyhed er, at det ser ud til, at der er stor interesse for skovbørnehave tilbuddet.  

Vi har pt. 14 børn og 2 mere begynder inden nytår, og der er allerede nu skrevet 16 børn op 

til næste år samt 9 børn til 2014 & 2015.  

Der graves stadig på livet løs, det er efterhånden blevet til et KÆMPE stort hul.  

Der er taget yderligere geotekniske prøver af jorden, da det viser sig, at der tidligere har 

ligget en gammel lade, på lige præcis det sted, hvor vores nye bygning skal placeres.  

Det betyder, at der skal graves yderligere jord af, men så har vi jo også glæde af 

maskinerne det længere. Vi ser stadig frem til at spærrerne ankommer i uge 43.  

Vil du vide mere eller har du yderligere spørgsmål så tøv endeligt ikke med at kontakte 

Vibeke eller Søren E. Jensen. 

Vibeke 

 

 

                         
 

 

 

 

 



 

 

Så gik endnu en uge i Sfoén, hvor vi blandt andet har haft vores legetøjsdag, lavet porcelæns 

maling, øvet med hula-hop ringe mm. Ellers har vi hygget i VW-bussen, samt taget vores nye 

trafikskilte i brug, som er gode at bruge når der bliver kørt på moon-cars. 

           

I den kommende tid i Sfoén vil vi begynde med noget vindues-maling. Derudover er det ved at 

være ”hygge” sæson, og det betyder vi igen har film dage. 

I næste uge vil Lene sætte en seddel op, hvor man kan blive skrevet op til at tage en film 

med, der er dog nogle som har en aftale fra sidste år som derfor står forrest.. 

I skal dog huske at alle film der skal vises i sfoén, skal have aldersmærke på fra 6 år, så alle 

børn kan se dem.  

Vi har efter den vellykkede snak med pigerne fra 2. klasse, bestemt at vi fortsætter med 

alle klasser. Det vil vi gøre om fredagen fra 12:15-13.00. Derfor er det vigtigt at jeres 

børn på den pågældende dag, først bliver hentet efter kl. 13.00. 

Den 26/10 er det 2.klasses drenge der hygger med Pernille. Den 2/11 er det 1. klasses piger 

der hygger med Erwin. Den 9/11 er det 1.klasses drenge der hygger med Erwin. Den 16/11 

er det 3.+4. klasses piger der hygger med Mette. Den 23/11 er det 3.+4. klasses drenge der 

hygger med Mette. Den 30/11 er det Bh-klassens piger der hygger med Nina. Den 7/12 er 

det Bh-klasses drenge der hygger med Nina. Her efter er der jule-pause. Også tager vi en 

runde til i det nye år. 

Hjælp os !!!!!!!!!! 

Vi mangler jeres hjælp til at minde jeres børn om, at have ryddet op inden de går hjem fra 

Sfoén. Vi bruger rigtig meget unødig tid på at rydde op sidst på dagen. Mange børn når, at 

smutte inden vi opdager, at der ikke er blevet ryddet op. Så vi håber rigtig meget, at I vil 

være os behjælpelige med dette. På forhånd Tusind Tak 


