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Næste uger: 
07. januar  

 

08. januar 

09. januar 

 

 

10. januar 

 
VH skoleledermøde 

Forældrerådsmøde 

Sundhed bh.kl. 

UU-besøg 8.kl. 

Lærer + SFO-møde 

Sundhed bh.kl. 

Sundhed bh.kl. 

Mærkedag: 
 5. januar 2013 

 7. januar 

 9. januar 

11. januar 

 
Nille 

Camilla B  7.kl. 

Mette G 

Freja F  4.kl. 

Sigurd  9.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
                                                  

Vedr. Generalforsamling onsdag den 17. april 2013 – indkomne forslag! 

 
Vi minder om at indkomne forslag til Friskolens Generalforsamling – skal være bestyrelsen i 

hænde senest den 1. februar 2013. 

hilsen Bestyrelsen 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Kære medforældre i 5. klasse. 
 

Så er det snart vores tur til at give skolen en ekstra omgang rengøring, datoen er sat til 

onsdag d. 23. januar kl. 17:00, hvor vi mødes i sfo’en. 

 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Husk Debataften d.30 januar 2013 – Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 



 

 

 



 

TÆNK NU HVIS ….. 

Ja, det kan være vanskeligt at forestille sig, men det sker jo – tænk engang på sidste år – 

alligevel så kommer den ofte bag på os – SNESTORMEN. 

 

Der er aftalt følgende, hvis vi får snestorm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKNING BETYDER: At der ikke bliver undervist – men – det personale, der kan komme 

frem, passer de børn, der dukker op. Muligheden for, at ingen kan komme frem, er altså til 

stede, så kontakt skolen, hvis I er i tvivl om, hvorvidt skolen er åben. 

 

I ALLE TILFÆLDE: 

Vurder selv, hvordan vejret er der, hvor I befinder jer. Vejret kan jo være meget 

forskelligt. 

 

VIGTIGT – at I ikke sender børnene ud i snestormen, hvis der er risiko for problemer 

på vejen til Friskolen. 

Hvis I vurderer, det er bedst at lade jeres barn/børn blive hjemme, beder vi om en 

opringning snarest muligt.  

Har vi ikke hørt fra jer, vil vi i løbet af de første timer gå alle klasselister igennem og 

sikre os, at vi ved, hvor alle børnene er. 

 

Vibeke                                          

  TIL OPSLAGSTAVLEN 

 Det er skolens leder, der vurderer, om skolen lukker for 

undervisning.  

 Lukning vil blive meddelt i DR-regionalen, så lyt derfor i første 

omgang til Regionalen/se på deres hjemmeside i stedet for at 

ringe. Her vil det så vidt muligt også blive meddelt, om skolen 

er åben for pasning. 

 Det vil så vidt muligt også kunne læses på friskolens 

hjemmeside 
 



 

Status på byggeri 

Så skriver vi år 2013 i kalenderen. Byggeriet er stadig i fuld gang, og nærmer sig nu sin 

afgørende fase.  

Men helt færdige inden årsskiftet blev bygningen altså ikke. Heldigvis har vi stadig vores 

gode midlertidige base til Skovbørnehaven.  

Der er dog sket en del mellem jul og nytår på byggeriet. Yderbeklædningen er stort set 

færdig, der mangler lige de sidste finesser.  

Indendøre arbejdes der i disse dage på loftbeklædning, som skrider fremad.  

Der er sat væv op i toiletrummene, og det meste el-arbejde er ved at være færdigt. 

Indflytningsdagen for Skovbørnehaven er lørdag d. 12.januar 2013, hvor Skovbørnehavens 

forældre tager fat på ny, og rykker ind i den nye bygning.  

En egentlig indvielsesfest vil blive holdt i foråret, og I vil selvfølgelig få mere information 

når tiden nærmer sig. Indtil videre er I meget velkommen til at stikke hovedet indenfor. 

Hilsen Vibeke 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Før jul kunne man her i fredagsbrevet læse, at vi havde opslået en stilling som 

pedelmedhjælper, primært tiltænkt overbygningens elever.  

Vi kan her med glæde fortælle, at jobbet gik til Birka fra 9. klasse. 

Hilsen Vibeke 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Fritagelse for undervisning. 
Hermed en reminder om proceduren fra fritagelse fra undervisning. 

En til to fridage meddeles til gruppelæreren, hvis eleven ønskes fri mere end et par dage, 

skal der gives besked til skolelederen . 

Vi vil dog her pointere, at vi helst ser, at ferie afholdes i skolens ferie, da det kan være 

svært at gennemføre undervisning med halve klasser, og at vi selvfølgelig prioritere 

undervisningen af børnene meget højt.  Derfor ser vi det som en ekstraordinær mulighed at 

fritage sit barn ud over de almindelige ferier. Vi regner også med, at forældrene i den 

forbindelse selv sørger for opfølgning på lektier med gruppelæreren, som vi naturligvis 

forventer laves, mens børnene er væk fra skolen. 

Hilsen  Vibeke 

 

F 



  

Så er juleferien slut og vi er alle tilbage og klar til et nyt og spændende år. Vi glæder os  

 

 

 

Vi vil meget gerne forsætte i dette år med at have små fredags-thesnakke kønsopdelt og 

klassevis.  

Fredag d.11.januar  er det pigerne fra 3. klasses tur.  
Derfor vil vil bede jer der er forældre til 3. klasses piger om tidligst at hente eller bede 

dem gå hjem, når vi er færdige senest kl. 14.30. 

 

 

Det vare ikke længe før børnenes årlige musikfestivaluger begynder. Det foregår i uge 4 og 

5 og slutter med den store finale torsdag d. 31.januar, med et forrygende show hvor vi 

håber, at mange forældre, søskende, bedsteforældre mm. vil komme og se børnene optræde. 

 

 


