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Fredagsbrev nr. 738 

    

Næste uger: 
04. maj 

05. maj 

06. maj 

 

07. maj 

08. maj 

 

 

 

 
DF Landsmøde 

DF Landsmøde 

Nille – Fri 

Helle - Fri 

Nille - Fri 

Lærer + SFO-møde 

5.kl. – sundhedplejerske 

Fyraftensmøde 5 + 6.kl. 

Tina – Fri 

Stig – Fri 

Bodil - Fri 

 

Mærkedag: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

  

Dejligt at være tilbage 

Så er lockouten endelig slut og vi nyder at være tilbage i daglig og normal 

gænge på skolen. 

Der er i skrivende stund ikke afklaring på hvorledes de forsømte timer, vil blive 

indhentet, men det er klart at vi på skolen vil gøre hvad vi kan for at give 

børnene de timer, som de er gået glip af under lockouten.  

I hører selvfølgelig nærmere snart.  

Vibeke 

 

 



 

DE SKRIFTLIGE PRØVER 2013 

VAGTER 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg beder vagter om at komme ca. 30 min. før prøvestart 

 

 

 

MUNDTLIG PRØVE JUNI 2013 
 

3. juni  

4.juni 

2013 

Dansk Isabel Ter-

Borch 

 

Hanne 

Lynge 

Rørvig 

friskole 

9.kl. 20 stk. Kl. 8.00 

10. juni  

11. juni  

2013 

Historie Vibeke Høy 

 

Dorthe 

Ebling 

Vig skole 

9.kl. 20 stk. Kl. 8.00 

13.juni  

14.juni 

2013 

Fysik - 

Kemi 

Palle Andersen 

 

Jens 

Damgaard 

Christiansen 

Skolerne i 

Nykøbing 

9.kl. 20 stk. Kl. 8.00 

 

19. juni 

20. juni 

2013 

Engelsk Dorte 

Danborg-

Frederiksen 

Lise Witfelt 

Steenen 

Skolen på 

Fjorden 

9.kl. 20 stk. Kl. 8.00 

 

 

OBS - MOBILER MÅ IKKE MEDTAGES I PRØVELOKALET 
 

DATO TIDSPUNKT FAG VAGTER 

13.05.13 

 

09.00 – 12.30 Dansk 

Skr. Fremstilling 

Charlotte 

Weitze 

+ 

Karin Wandell 

15.05.13 13.00 – 13.30 Geografi Vibeke 

+ 

Tina 

16.05.13 

 

09.00 – 1O.00 

 

10.00 – 13.00 

Matematik 

færdighedsregning 

og problemløsning 

Charlotte 

Weitze 

+ 

Charlotte Grobb 

17.05.13 

 

09.00 – 10.00 

 

10.00 – 10.30 

Dansk retskrivning 

& 

Dansk læsning 

Tina Nordsby 

+ 

Charlotte Grobb 



Referat fra bestyrelsesmødet d.24. april 2013 
 

Generalforsamling. 
Tak for deltagelse på årets generalforsamling, dejligt så mange mødte op og var med til at bekræfte, 

at vi fortsat ønsker at drive friskole sammen. 47 familier var repræsenteret.  

 

Der var 3 bestyrelsespladser på valg og følgende blev valgt: Søren E. Jensen, Hans Brandt og Bo 

Espersen.  

 

Bestyrelsen har på mødet i dag konstitueret sig som følgende:  
Formand:            Søren Jensen. (Dikte, Eja, Jalte og Thilde) 

Næstformand:   Maria Madum. (Christian, William og Emilie) 

Referent :           Lisbet Thorning Jensen. (Sofie, Andreas og Gustav)  

Hans Brandt. (Simon, Lea og Selma) 

                         Bo Espersen. (Karen og Signe) 

 

Som suppleanter er følgende valgt: 

For forældrekreds: 

Lars Sjelborg (Andre og Birk) 

Dorthe Skov-Lindquist (Mathilde) 

For skolekredsen: 

Kenneth Waldell (Emma og Josephine) 

Ricki Susic.(Liva) 

 

Velkommen til de nye medlemmer, vi ser frem til et godt samarbejde.  

Samtidig siger vi tak til Lars Sjelborg og Jesper Thorning for det store arbejde de har lagt i 

bestyrelsesarbejdet.  

 

Invielsesfest: 
Lørdag d. 20. april 2013 havde Skovbørnehaven inviteret til indvielsesfest i og omkring deres nye 

base. Rigtig mange var mødt op og det var en rigtig god dag. Skovbørnehaven siger tak for de mange 

gaver, som de glæder sig til få taget i brug. 

Tak til forældrerådet og hele forældregruppen for det gode arrangement. 

 

Lige nu foregår der er en masse omkring Skovbørnehaven, og det er fantastisk at se forældrene yde 

den kæmpe indsats der ligger bag.  

 

Status på børnehavetilmelding: 
Juni 2013: 34              juni 2014: 41               Juni 2015: 49                  Juni 2016: 43 

 

Forældrekørsel: 
Der er på Vores Skole tradition for, at vi på udflugter benytter forældrene til kørsel. Dette er 

selvfølgelig for at give mulighed for flere oplevelser ude af huset, da leje af bus er meget dyrt. 

Samtidig er det også en kæmpe ressource at have forældrene med på turene, og det er en 

enestående mulighed for forældrene at være med i børnenes skoledag, opleve børnene blandt andre 

og vise deres børn, at de også gerne vil vores skole. Vi ser forældrekørslen som en vigtig del af Vores 

Skole og samarbejdet omkring børnene, og det er en tradition vi ønsker at fastholde. Denne 

meddelelse kommer på baggrund af et spørgsmål til bestyresen om brug af forældrekørsel. 

 

 



Tilsynsførende: 
Ved sidste års generalforsamling blev Torben Smidt valgt som tilsynsførende, og skulle i den 

forbindelse certificeres efter nye regler. Det har desværre vidst sig, at Torben ikke kan opfylde de 

krav der stilles til tilsynsførende. Vi er derfor gået i tænkeboks for at finde en anden, og skulle I 

forældre i den forbindelse have et forslag, så er i velkomne til at kontakte Vibeke eller bestyrelsen. 

Indtil der findes en afløser, fortsætter Thor West og Torben Smidt.  

 

På bestyrelsens vegne  Lisbet Thorning 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

 

 
 

 

Hermed opskriften på den super lækre suppe fra Indvielsen af Skovebørnehaven 

 

Du skal bruge 

4 løg 

400 g kartofler 

4 gulerødder  

2 spsk olie 

2 oksekødsbouillon terninger 

2 tsk paprika 

1l vand 

1 dåse flåede, hakkede tomater 

2 tsk groft salt 

peber 

 

Sådan gør du 

Hak løgene. Skær kartofler og gulerødder i tern.  

 

Varm olien op i en gryde.  

Svits løg, kartofler og gulerødder et par min.  

Tilsæt paprika og svits det kort med.  

Tilsæt vand, bouillonterninger og flåede tomater, 2 tsk salt og peber.  

Kog suppen sammen ca. 1½ time.  

Smag suppen til med 1 tsk. salt og peber.  

 



 

 

Så gik endnu en uge i Spireloppen, vi har hygget med trylledej og har fået lavet en flot 

udstilling, så kom og kig i vores køkken. 

 

SKAK: Vi fik i sidste uge, afsluttet vores skak måned med en fantastisk turnering, det var en 

super hyggelig dag, hvor 16 deltager fik spillet og var stille i 2 timer. 

Alle deltager fik flotte diplomer for deres indsats.  

 

          
 

 

DYREDAG: I næste uge har vi vores dyredag tirsdag og onsdag. I kan medbringe jeres egne 

kæledyr i bur om morgenen, de bliver stillet i stalden i egne bure indtil sfo-tid. Her kommer 

de ud, så vi kan se hinandens dyr og kæle med dem. De har mulighed for overnatning i egne 

bure i vores stald. Husk at medbringe foder til jeres kæledyr. 

Større dyr er velkommen til at besøge os ifølge med en voksen og i snor.  

                                                                

 
 

SOLCREME: Solen skinner og den brænder, så husk at give jeres barn solcreme på. 

 


