
Jeg ved at det for alle bliver en stor dag på

onsdag, når vi endelig slår dørene op til

FRISKOLENS allerførste år. Men for en

gruppe af jer er det jo en ekstra særlig dag.

Nemlig de af jer, hvis børn starter i skolen

for allerførste gang. Nervøsiteten må også

have indfundet sig  hos jer, er jeg sikker på:

Hvordan kommer det til at gå, hvordan er

man forældre til et skolebarn og har vi nu

husket det hele? Jeg vil forsikre jer at vi står

lige i ryggen af jer og støtter og bakker op

hvis der måtte opstå tvivl eller spørgsmål.

Det gælder jo forøvrigt jer allesammen. Vi er

kun et telefonopkald væk, hvis der

pludselig opstår et spørgsmål eller noget i

mangler svar eller afklaring på. Vi er på en

fælles mission her. Nemlig at skabe en

god og tryg hverdag for jeres børn, fyldt

med læring og god trivsel og fællesskab. 

NYHEDSBREV UGE 32 

Kære allesammen 

SÅ, KÆRE VENNER, NU NÆRMER TIDEN SIG
DEN STORE DAG, HVOR FRISKOLENS NYE
RAMMER BLIVER FYLDT AF DE SKØNNESTE
BØRN. OG HOLD DA OP HVOR VI GLÆDER OS.
DET KAN JEG ROLIGT SIGE PÅ PERSONALETS
OG EGNE VEJNE.

UGE 31

I uge 31 var der igen en masse frivillige der

trådte til og hjalp med praktiske gøremål på

skolen. alt lige fra rengøring, bortkørsel af

affald, vinduesvaskeri og græsslåning. Tak for

det.

I uge 32 fyldtes rummene endelig med alle de

ansatte. Det har været så fantastisk at opleve

hvordan de bare alle har kastet sig over

forlberedelsen til dette første skoleår.Vi har

heldigvis lige to dage mere på mandag og

tirsdag til at forberede de sidste detaljer til

første skoledag. 

 

FØRSTE SKOLEDAG PÅ
ONSDAG DEN 11.08 .

TRIVSELSUGE HELE UGE
33 - PLAN FØLGER 

HUSKELISTE

        ALLE ER VELKOMNE.

HAR MAN PROBLEMER
MED VIGGO ELLER
BETALING KONTAKT
SEKRETÆR PÅ:

         karina@frihb.dk 

Friskolens SFO har
åbent fra i morgen
uge 32. åbningstider
fra 6.30 - 16.30

Gitte tager imod og 
 Patrick siger farvel             
når man skal hjem. 

ÅBEN morgensang
for alle interesserede
første onsdag i hver
måned med
efterfølgende kaffe
og brød 



Vær opmærksom på at der altid opstår

konflikter når børn mødes - det er en

måde at modnes på. Det er jer som

forældres vilje til at løse tingene og

hjælpe, der skal vise vejen for jeres

børn. 

Fortæl dit barn positive historier fra

egen skolegang. Fortæl også hvordan

du overvandt svære ting i skolen.

Undervisning er meget anderledes i dag

end da I gik skole. Hav tillid til at lærere

og pædagoger er dygtige til deres

arbejde og lærer børnene det de skal

lære. - Spørg altid os hvis I er i tvivl.

Skab et godt forældrefællesskab på

trinnet. 

             VI GLÆDER OS TIL ONSDAG

        Mange hilsner. Marie Ehlers

                     61696548

            marie@frihojbor.dk

 

vær opmærksom på at dit barn kan

mere end du tror

Dit barn kan være nervøs de første dage

eller uger - vær klar til at hygge og trøste

lidt ekstra.

Stil spørgsmål til lærerene om de ting

du undres over

Inddrag ikk elatid dit  barn i

voksenovervejelser og -spørgsmål.

Spørg dit barn hvad det har lavet idag

og vær nysgerrig og stil spørgsmål

Bidrag til et godt fællesskab på

klassen/trinnet/skolen.

Hav altid tillid til at lærerne  og skolen

vil det bedste for dit barn. 

Giv dit barn tid til at etablere sig i de nye

fællesskaber

Gå i positiv dialog med skolen om

løsninger fremfor problemer.

 

I fredags havde vi  næsten 100 højmarkboer

til åbent hus og øl og pølser. Det var skønt

at se liv i huset og hyggeligt at så mange

unge som ældre havde lyst til at se vores

nye rammer og nyde et par timers hyggeligt

samvær med ansatte, børn, bestyrelse

forældre, bedsteforældre, tidligere elever og

andre interesserede fra Højmark. Tak for

opbakningen.

GODE RÅD TIL SKOLEFORÆLDRE:

NYHEDSBREV UGE 32

PLAN FOR
FØRSTE

SKOLEDAG


