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Næste uger: 
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Nina  7.kl. 

Thomas 

Andreas  Bh.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
                                                  

 

OBS OBS OBS 

Jeg gør opmærksom på at af-og pålæsning er forbudt ved 

busstoppestederne – altså også på Vallekildevej – ud for Friskolens 

hovedindgang!!! 

 

 

 

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 skriftlig 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 

 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
Praktikanter 
Vi har fornøjelsen af at have Søren Dam og Jette Berggren fra Lærerseminariet i praktik 

fra uge 1 til uge 5. 

De følger undervisningen i Naturfag fra 1. klasse til 9.klasse. 

Velkommen til jer. 

Hilsen 

Nille 

 

 

 

 

 

 

F 



OBS – OBS – OBS 

 

En lille minder vedrørende indhold i  

Skoletasken: 
 

Vi ser gerne, at eleverne er udstyret med en skoletaske ! 

 

En rigtig én - plastikposer og stofindkøbsposer yder ikke god nok beskyttelse af indholdet. 

 
Taskens indhold: Skolebøger til dagen 

Penalhus 

Madpakker  

Farveblyanter 

Særlig beklædning til særlige fag 

Lommeregner 

 

Penalhus: Blyanter 

Blyantspidser 

Viskelæder 

Lineal 

Limstift 

Saks 

Vinkelmåler (til de større elever) 

Tegnetrekant og passer (til de større elever) 

Evt. overstregningstusch til arbejde med kopier 

 

Særlig beklædning: Særlig beklædning kan forekomme især i faget Sundhed og 

Bevægelse. 

Det vil nogle gange være gammelt slidt tøj, regntøj, vintertøj, 

idrætstøj ……… Det er vigtigt – gennemførelse af undervisningen 

afhænger af dette. 

Badning efter idrætsudøvelse i hallen aftales i de enkelte 

situationer med læreren. 

 

Lommeregner: Den er en uundværlig del af “matematikundervisningen”.  

 

 

Skiftesko: Vi skifter sko, når vi er ude og inde.  

Der er sat skoreoler op til det samme. 

 

 

 
Kontaktbog: 

Skolen har sin egen kontaktbog – den er sort med rødt tryk – bogen kan rekvireres på 

skolens kontor for kr. 20.00. 

 



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 
 



 

 

 

Endnu en uge i Spireloppen er gået – denne uge har bl.a. stået i sne/frostens tegn. 

 

Der er blevet hygget og kælket en del og de fleste børn har forstået vigtigheden af skitøj. 

 

Vi opfordre også til at alle har skiftetøj med. 

 

             

 

                     



 

Vi har også været i det kreative hjørne og mange børn har fået lavet en bog med flot ler-

dekoration  på. 

          

 

Musikfestival 

I næste uge starter vi sang-/musikfestivalsugerne. 

Det bliver spændende og vi får sat plakater op, hvor man med sin gruppe kan skrive sig på, så 

handler det bare om, at øve så  man er klar til den store koncert  

den 31. januar 2013 kl. ca. 15.00 – 16.00 

 

Legetøjsdag 

Da det er på fredag den 25. januar 2013 er sidste fredag i måneden har vi også vores 

legetøjsdag. Vi har efter megen forespørgsel besluttet, at prøve, at tillade spillekonsoller 

d.v.s. Nintendo, Ipad og den slags. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

På grund af sang/musikfestival er fredagsmøderne sat på stand by og vi går i gang igen efter 

vinterferien. 

 

Rigtig god weekend  

fra Spireloppen 


