
Folk i huset

Det er dejligt at opleve hvordan flere og flere

indtager vores skønne lokaler. Flere fra byen

har lånt skolen til at holde møder. Det er vi

glade for at I benytter jer af. I tirsdags blev

der holdt afslutning for krolfholdet. Onsdag

havde jeg besøg af pedelkorpset, som

kommer og får kaffe hver anden onsdag og

fikser en masse praktiske ting på skolen. Det

sætter vi stor pris på. Ligeledes har

juniorklubben indtaget skolens lokaler om

aftenen. Endu engang må jeg sige at

friskolens lokaler gerne må benyttes og lånes

og det er rart, at så mange af jer har glæde af

det. 

Åben morgensang på onsdag 

På onsdag inviterer vi for anden gang ind til

åben morgensang for alle. I er alle meget

velkomne og I må meget gerne invitere

bedsteforældre eller andre der kunne have

interesse i at komme og få en hyggelig

morgen her på friskolen. Efter morgensang er

der kaffe og rundstykker i skolekøkkenet.

Claus vil spille på sin guitar og jeg vil fortælle

lidt om at være barn i dag  og gennem

forskellige generationer. 

 

NYT FRA
FRISKOLEN

Fredagsnyt 

Så er endnu en uge ved at være ved ende.

Det er skønt at opleve det liv der er på

skolen og den læring, der finder sted hele

tiden. Indimellem ville jeg ønske at I kunne

være en flue på væggen og opleve det, der

sker på friskolen hver dag. Vi arbejder

meget med fællesskabet, som fundamentet

for at en god læring kan finde sted.  

Lektie 

Der er på alle trinnene kommet godt gang i

fagligheden i de forskellige fag og vi kan se

en udvikling hos børnene. Der er variende

lektier for alt efter alder og trin. Vi vil

selvfølgelig altid opfordre til at få læst

derhjemme. I er velkomne på vores

skolebibliotek, hvor I gerne må låne bøger

med hjem. Bare husk at få dem afleveret

igen. Der er ikke længere et udlånssystem.

Vi satser på tillidspricippet. Tag en bog og

sæt den på plads, når I er færdige.

Læsebånd

Efter efterårsferien starter vi op på

læsebånd i 8 uger. Hele skolen læser 15

minutter hver dag på samme tid. Hvis jeres

barn har en bog derhjemme må de gerne

tage den med ellers hjælper vi børnene

med at finde bøger på biblioteket. 
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SFO

HUSK at vi kun
holder åben
mandag og
tirsdag i uge 42.
Husk tilmelding. 



Bevægelse og udeliv
Vi har utrolig meget bevægelse i løbet af en
almindelig skoledag og i de forskellige fag. Vi
tror på at aktive børn lærer bedst. Vi har
forsøgt indtil nu at lade børnene selv vælge
hvad de har lyst til i pauserne. Mange børn vil
gerne ud, mens andre gerne vil spille
bordfodbold, spille spil, lege gemmeleg eller
snakke med vennerne. Alle vores pauser er
mobil- og computerfri. Det er jo et vilkår når
man laver god skole, at nogle børn vil
udfordre os på vores regler og brug af mobil
og computer. Det løser vi i de enkelte
situationer. Men vi vil ikke have det. De kan
bruge mobil og computer når de kommer
hjem. Der er legepatrulje og voksenstyrede
aktiviteter i alle pauserne oglangt de fleste
børn er gode til bruge pauserne fornuftigt.
Det nemmeste for os ville være at sende alle
børn ud i alle pauserne. Men lige nu tror vi på
det frie valg er bedst for vores friskolebørn. 
Vi arbejder på at skriftliggøre idegrundlaget
for vores frikvarterer og pauser og  måske
kommer der ændringer i vores pausestruktur 

God weekend til jer alle
 

Mange hilsener Marie Ehlers




