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Helle G 

Sebastian 1.kl. 

Frida  2.kl. 

Alexander  6.kl. 

Lene  6.kl. 

Mathilde  2.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

Rejse til Slovenien 
I dag er 7.klasse, Jesper og Dorte rejst afsted til vores venskabsskole i Slovenien.  

Vi ønsker dem en alle tiders tur, og glæder os til at høre om alle deres oplevelser, når de 

kommer i skole igen, torsdag i næste uge.  

God tur fra os alle, som må blive her tilbage. 

                                                                                            
 

 

PMU i uge 12 
I ugen op til påskeferien, er der PMU-uge for hele skolen. 

Overskriften er denne gang:  

”Tal dog ordentligt” 

Der vil blive arbejdet med dette tema på forskellige måder og niveauer i ugens løb. 

Mere information i næste fredagsbrev. 

 

PMU - udvalget 

 

 



 

 

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. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Den varslede lock out. 
 

Som de fleste sikkert har fulgt i medierne, er der varslet en lock out på skoleområdet pr. 

1.4.13. Konflikten drejer sig om overenskomstforhandlingerne mellem FSL (Frie skolers 

lærerforening) og Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet(som forhandler på 

skolernes vegne). 

 

Konkret betyder varslet, at hvis de to parter ikke er nået til en aftale senest 1.4.13, eller kan 

se en aftale kommer i stand meget kort tid efter (max. to uger), så vil lærerne blive lock 

outet (nægtet adgang til at udføre deres arbejde). Det er dog kun lærere, som er 

organiseret i FSL eller Danmarks lærerforening, som er omfattet af lock outen.  

 

For vores skole konkret betyder dette, at nogle lærere vil være omfattet af lock outen, 

mens andre ikke er.  Hvordan dette kommer til påvirke dagligdagen og børnenes undervisning 

vil I naturligvis blive orienteret om, så snart vi ved om lock outen bliver en realitet. Indtil da 

fortsætter vi naturligvis dagligdagen, som vi plejer på skolen. 

Vibeke 

 

 

                          



CAFEAFTEN  

fredag 15. marts 2013 kl. 19.00. 
 

Så er det atter tid til den legendariske og fantastisk hyggelige cafeaften! 

 

Indslag af enhver art er velkomne!!! Sang, musik, teater, halsbrækkende akrobatik og dårlig 

humor i en pærevælling kan bruges. (Vi gør dog opmærksom på, at vi jo også skal bruge nogle 

musikindslag til den senere Musikaften…).  

 

INDSLAG SKRIVES OP PÅ PLANCHEN VED INDGANGEN! 

 

 Alle familier medbringer kaffe/te/evt. kolde drikke, kopper, tallerkner samt en kage til 

fælles kagebord. Som sædvanlig vil der være et yderst kvalificeret dommerpanel 

(mellemgruppelærerne – som altid særdeles rummelige…), der kårer årets kage! Der vil igen 

i år være prisuddeling i hele to kategorier. En for kunstnerisk indtryk og en for smag. Så fat 

piskeris og røre skål! 

 

 Vi gør opmærksom på, at man intet kan købe på skolen. Det, man regner med at indtage, 

medbringer man selv. 

 
 

AFTENEN VIL I ÅR FORLØBE SOM FØLGER: 
 
19.00–20.00 UNDERHOLDNING AF ELEVER OG FORÆLDRE I BAUNEN  
 
20.00- 21.30 KAFFE/TE/KAGE-BORD I OVERBYGNINGEN OG HYGGESNAK I LANGE BANER. 
 
SAMTIDIG MED FORÆLDRESNAKKEN HAR BØRNENE MULIGHED FOR AT DELTAGE I FORSKELLIGE 

AKTIVITETER I LOKALERNE I MELLEMGRUPPEN. 
 
CA 21.30   FÆLLES AFSLUTNING I BAUNEN 

 
 

FÆLLESOPRYDNING AF MELLEMGRUPPENS FORÆLDRE 

 
 
VI GLÆDER OS MEGET TIL AT SE JER (OG JERES KAGER…) 
 
CAFEAFTENUDVALGET. 
 

 



 

 

 

 
 

 

Så blev det endelig forår, og vi har allerede fået lov til at mærke solens varme stråler. Vi er 

vilde med det, og gør vi er mere og mere ude. I denne uge har vi også lavet søde silkepapirs 

blomster, flækket brænde samt lavet lækre snobrød på bålet 

 
 

Vi er begyndt på vores ude dag - tirsdag - at lave mad over mål, de sidste uger har det været 

pandekager og snobrød. Vi prøver at udvide vores horisont og vil afprøve forskellige ting på 

bålet. Her er det vigtigt at sige at vores ”mad på bål” er vores eftermiddags mad, men også 

en aktivitet. Og en aktivitet kan tage tid, derfor kan det være at I forældre skal være lidt 

ekstra tålmodige i forbindelse med afhentning af jeres børn.  

     
 

Vi har nu haft Maria hos os noget tid, og vi er super glade for hende, hun er kommet med en 

ny frisk energi, som smitter af på børn og voksne. 

Tak til Rasmus: Det betyder også at Rasmus nu ikke længere er i SFOén, vi vil gerne sige en 

stor TAK til Rasmus, han har været en rigtig god vikar, som har involveret sig i børnenes 

hverdag, været nærværende og fået spillet noget fodbold med drengene. Tak for hjælpen 

Rasmus. Rigtig meget held og lykke med din Guide oplevelse. 

 

Næste uge: Torsdag har vi vores sidste filmdag i denne omgang. Fredag skal drengene fra 

BH-klassen have cafehygge med Nina. Vi ved godt dette skulle have vært for længe siden, 

men pga, diverse personale mangler har det ikke kunne lade sig gør, men nu håber vi det 

lykkes. 

Vi har som altid udedag/båldag tirsdag. Og Maria vil have en aktivitet med nogle påskeæg. 

 

Rigtig god weekend til jer alle 

 



 

TUSIND TUSIND TAK.  

 
for alt den opmærksomhed jeg modtog i forbindelse med mit 20 års jubilæum d.01.03.13. 

Det var en fantastisk dag med mange dejlige overraskelser -  mange børn, forældre, 

kollegaer, bestyrelse, tidligere forældre og min søde familie  som kom på besøg kontoret i 

løbet af dagen. 

 

Tusind tak for de mange flotte gaver – blomster – chokolade – tegninger – bøger – og ikke 

mindst alle de skønne kram og søde ord jeg fik.  

 

Jeg er så taknemmelig og overvældet for alt det, der på denne dag blev gjort for mig.  

Denne dag vil altid stå tilbage som endnu en i rækken af skønne dage på vores fantastiske 

skole. 

 

Jeg holder så meget af vores skole, og kunne slet ikke forestille mig en anden hver dag – så 

da min pensionsaldre vist er 68 år – tja…. Så….  

                                                   

                                                          
 

Endnu engang…… Tusind tusind tak. 

Helle Lerche 

Kontoret. 

 

 

                   



 

 

 

Ledelse og bestyrelse inviterer forældre og 

personale  

til årets debataften  

 
Onsdag d.3.april 2013 kl. 19:00 

med overskriften:  

 

 

Tal ordentligt 
– støt den gode tone og lad os finde overskuddet frem. 

 

 

 

Eleverne skal i PMU- ugen i uge 12 arbejde med emner under overskriften ”Tal ordentligt – 

støt den gode tone og lad os finde overskuddet frem” og vi forældre og ansatte følger så op 

med debat omkring bla. sprog og adfærd blandt elever, ansatte og vi forældre. 

Vi glæder os til at se jer alle. 

 

 

Tilbagemelding uanset om du/I kommer eller ej på nedenstående lap eller på mail til 

vh.friskole.305015@skolekom.dk senest torsdag d. 21. marts. 

 

 

 

 

Tilbagemelding Debataften d.3.april 2013 – retur senest d.21.marts 2013 

 

Forældre til ____________ i __ klasse 

 

Jeg/vi kommer ___ (antal) 

 

Vi kommer desværre ikke ___ 

 

_______ ______________________________ 

Dato  underskrift 

 

 

mailto:vh.friskole.305015@skolekom.dk

