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Næste uge: 
 

31. januar   

01. februar 

 

02. februar 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bestyrelsesmøde 

Tandplejebesøg 

Musikfestival - SFO 

Tandplejebesøg 

 
 

 

 

 

Mærkedag: 
 

28. januar  

31. januar 

01. februar 

02. februar 

 

 

 

 
 

Malou  3.kl.  

Gustav  6.kl.  

Jens (lærer) 

Jalte  7.kl.  

Kathrine 8.kl.  

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

 
Generalforsamlingen 2018 
Vedrørende Generalforsamlingen onsdag den 25. april 2018 – indkomne forslag ! 

Vi minder om, at indkomne forslag til Friskolens Generalforsamling – skal være bestyelsen 

i hænde senest den 1. februar 2018. 

 

Hilsen Bestyrelsen 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwwoH2x7vYAhUDbVAKHfiVBioQjRwIBw&url=http://kulturhus4700.dk/generalforsamling.html&psig=AOvVaw1tJ-vUPu9EJisrpCKxtfRH&ust=1515060904193450


BØRNEORM: 
Vi har et par tilfælde af børneorm på skolen i denne uge. 

 
 

 

Fondsudvalg: 

Skolen har søgt fondsudvalget om midler fra Vig festival indtægter og fået bevilliget 

midler til at investere i følgende: bord-bænke sæt af kraftig kvalitet til institutionsbrug 

– målgruppe: alle elever – formål: at give gode muligheder og inspirere til at være 

udendørs, både i undervisning, pauser samt SFO. 

 

Tablets – indkøb af 12 I-Pad som supplement til de 12 vi pt. har – så vi får et fuldt 

klassesæt samt skabsopbevaring/lade station. – målgruppe: alle elever, vil efter alder 

benytte relevante aps og portaler. – formål: at give bedre og fleksible læringsmuligheder 

herunder undervisningsdifferencering ifht den enkelte elev. Tablets sikre mulighed for 

hurtig adgang og afvikling. 

 

Værktøjskasser – indkøb af værktøjskasser med div. håndværktøj til brug af eleverne – 

målgruppe: alle elever, vil efter alder kunne benytte det forskellige værktøj i relevante 

situationer. – formål: at give bedre muligheder for at eleverne kan udøve/prøve praktiske 

færdigheder og opleve muligheden for at designe og herefter producere. 

- Midlerne fra Vig Festival hidrøre fra det frivillige forældrearbejde en gruppe af 

forældre her fra friskolen udføre i forbindelse med Vig Festival –I samarbejde med 

den lokale idrætsforening her i Hørve, VHG bliver der stillet telte op før festivalen 

og tilsvarende bliver teltene nedtaget efter festivallen, på den måde indkommer der 

en indtægt og andel i et evt. overskud fra festivallen. 

- - mange tak til fondsudvalget og jer der har udført arbejdet.  

 

 

Barselsorlov –  

Martin Jepsen, gruppelærer i 4. klasse, idrætslærer i 4-9.kl. og Natur/teknik lærer i 4. 

og 6. kl. samt matematiklærer i 7. klasse, vil holde barselsorlov i april, maj og juni måned. 

Derfor vil I kunne se, at vi annoncere efter en barselsvikar der kan vikariere i de 

pågældende tre måneder – vi bestræber os på at finde én person der kan varetage hele 

vikariatet. 

 

God weekend – Hans. 
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MUSIKFESTIVAL: Hvem, hvad og hvorfor?  

 
Vores Musikfestival er en tilbagevendende tradition, som børnene ser frem til hvert år. 

Det er ikke en konkurrence, men et underholdningsshow, hvor alle deltager på lige fod. 

Men det handler om så meget andet end at danse og synge.  

Vi lægger stor vægt på at børnene lærer at samarbejde, løse interne konflikter og 

overskride nogle grænser.  

For nogen er det, at turde stille sig op på en scene, en kæmpe sejr i sig selv. Ugerne op til 

showet er intense og krævende, men det hele kulminerer i en kæmpe fest, hvor alle er 

vokset mindst en halv meter! 😊 

 

SÅ HUSK MUSIKFESTIVALEN  

TORSDAG DEN 01.FEBRUAR 2018  

KL.15.30 I BAUNEN. 

 

 
 

Generalprøve onsdag d. 31. januar 2018 KL. 13.30. 

 

MINIKONFIRMAND ER AFLYST DENNE ONSDAG GRUNDET GENERALPRØVEN PÅ 

MUSIKFESTIVALEN. Så det er vigtigt i henter jeres børn her på skolen. Vi er ca. 

færdige med vores generalprøven kl. 15.30, så hvis det kan lade sig gøre at hente ungerne 

derefter, vil det være perfekt. Denne dag og torsdag er der ingen fast gå-hjem-tid. 

Huske forældrekaffe på næste fredag d. 2. februar 2018.  

3. klasse sælger lækre fastelavnsboller 😊  

 

GO’ WEEKEND FRA SPIRELOPPEN. 

 

 

NB: Husk – mandag den 29.januar 2018 er det sidste tilmelding for børn som skal 

bruge pasning i SPIRELOPPEN (SFO) i vinterferien (uge 7) – se tilmelding på 

Skoleintra. 

 


