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Fredagsbrev nr. 730 

    

Næste uger: 
04. marts 

04.marts 

05. marts 

06. marts 

08. marts 

 

 

 
Isabel på kursus 

Bodil fri 

NR Censorclearing 9.00-11.30 

Lærer + SFO-møde 

7.kl. rejser til Slovenien  

Fællesrengøring 2.kl.  

 

 

 

 

 

Mærkedag: 
08. marts 

 

 

 

 

 

 
Asger 6.kl. 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

HUSK: 

Fælles rengøring i 2.kl. den 8. marts 2013 kl. 17.00. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Majfest 2013 – hjælp – hjælp – hjælp!! 
Selv om vi kun er i planlægningens tegn, er vi så langt, at vi er klar over, at der kommer til at 

mangle hjælp. 

I år bliver det et stort stykke, herom senere, men det betyder, at alle lærere er i sving hele 

ugen med hver sin gruppe.  

Derfor håber vi så meget, at der er nogle forældre, der vil hjælpe med at arrangere en bar – 

indkøb og salg – det handler jo mest om at lave en god vagtplan!  

Måske et af forældrerådene kan tage opgaven, og dele den med klassens forældre. 

Og hjælp fra andre forældre, der vil arrangere nogle lege, som der primært vil være brug 

for mellem dansen om majstangen og forestillingen.  

 

 

Majfesten er den 30. maj 2013 

 

Hvis I har mod og lyst til at hjælpe, kan I kontakte Isabel eller Chenny. 

 



 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 27. februar 2013. 
 

IT 

Som mange (især indskolingens forældre) har bemærket, er der sket en masse i 

indskolingens fællesrum. Clark og IT-udvalget har opdateret udstyret og rykket lidt om, så 

rummet nu er mere overskueligt. 

I det hele taget er It situationen i kontrol, de 2 projektuger i store mellemgruppe og 

overbygningen har kørt upåklageligt. Tak til Clark og It-udvalget for den store indsats. 

 

Skovbørnehaven 

Da børnetallet snart runder de 28 børn, slår vi en stillingsannonce til pædagog i 

Skovbørnehaven op til ansættelse pr. 1. maj 2013. Stillingsannoncen bliver slået op på 

Friskolens hjemmeside, samt på jobnet.dk. 

 

Status på børnetal for Skovbørnehaven er: 

Juni 2013: 32 børn 

Juni 2014: 40 børn 

Juni 2015: 46 børn 

 

Generalforsamling 

Forberedelse til årets generalforsamling 17. april kl. 19:00 er i gang. Vi skal på 

generalforsamlingen tage stilling til lovbestemte ændringer af skolens vedtægter samt 

ansættelse af skoleleder, hvor bestyrelsen indstiller Vibeke Høy.  

Vi er på Friskolen heldige at opleve stor opbakning omkring generalforsamlingen og glæder os 

også i år til at se en masse forældre og husk, generalforsamlingen er der vi beslutter fortsat 

at drive friskole sammen. 

 

Udeområdeudvalg  

Udeområdet har i dag fremlagt en plan for udeområdet, som lige nu primært handler om 

etableringen af det nyindkøbte område op mod Vallekilde og området omkring 

Skovbørnehaven, så det har størst mulig nytte for alle vores børn på skolen og i 

Skovbørnehaven. Der er bl.a. plan om etablering af en ny stor bålhytte med snittehus, som 

alle kan få glæde af. 

Etableringen af de nye områder sker selvfølgelig i overensstemmelse med den plan der ligger 

for hele skolens udeområde. 

 

På bestyrelsens vegne 

Lisbet Thorning 

 

 

 

 

 



 

 

 

Praktikant i ugerne 10-11-12 

 
I de næste tre uger er vi så heldige, at vi har fået lov at være praktiksted for Michael 

Møller.  

Michael er studerende på første årgang på Den Frie Lærerskole. Han skal især være i 

mellemgruppen i hjemgruppetimerne og engelsk samt følge undervisningen i S/B. 

Vi glæder os til at byde Michael velkommen.  

 

Vibeke 

 

 

 

7. KLASSE 

TUR TIL SLOVENIEN 
08– 13. marts 2013 

 

På fredag d. 8. marts 2013 går turen til Slovenien – nærmere betegnet til Dobravlje Sola, 

som er vores venskabsskole, som vi besøger og får besøg fra.  

Vi flyver til Venedig og kører ca. 2 timer i bus ind i Slovenien. Her skal vi bo hos vore 

slovenske venner. De besøgte os i september, og nu er det så vores tur til at opleve det 

fremmede. Vi skal bo privat og gå i skole et par af dagene. Der er selvfølgelig også 

arrangeret ture  - bl.a. i den fantastiske slovenske natur, som er meget anderledes end den 

danske med bjerge, sletter og middelhavskyst, og mon ikke også vi skal opleve nogle af se 

slovenske turistattraktioner. 

Ingen tvivl om, at vore værter vil gøre alt for, at vi skal føle os godt tilpas og se en masse. 

Vores tidligere ture har i hvert fald budt på mange mindeværdige oplevelser i Slovenien. 

Vi glæder os og håber også, I får en dejlig uge herhjemme – 

På gensyn! 

 

Jesper og Dorte 

 

 

 

ET KÆMPE STORT TILLYKKE 

 

Til Helle fra kontoret, som i dag kan fejre sit 20 års jubilæum på skolen.  

Tænk at der allerede er gået 20 år. Helle er et meget stort aktiv for vores skole, med 

hendes altid gode smittende humør. Altid har hun tid til at give en hjælpende hånd, med alt 

mellem himmel og jord.  

Vi vil gerne på skolen sige mange mange tak for de 20 års arbejdsindsats og glæder os til at 

tage hul på de næste 20 år. 

 



Vibeke 


