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Nyt fra ledelsen 
 
Siden  sidst 
Så er det marts om et par og skolefodboldturneringen er vel overstået. Igen fik vores 
klasser en del medaljer med hjem. Sådan et arrangement er med til at skabe 
sammenhold blandt elever og forældre. 
Alle venter med længsel på foråret, og alle ønsker sig dage uden regn og blæst! 
Når vi kigger i aktivitetskalenderen, ser vi at det er opvisningstid for efterskolen og 
sikkert også for mange af vores friskolebørn rundt omkring i hallerne. 
I forbindelse med Jens´ død har vi fået sat et skema sammen for medarbejdere, 
vikarer og hjælpere udefra, som dækker Jens´ timer – tak  til jer for hjælpen! Vi 
synes, at det forløber godt på den måde, og har besluttet at dette skema fortsætter 
til sommerferien, da der ikke viste sig en ansøger, der passede lige ind i skemaet.  
Vi håber, vi får flere ansøgninger, når vi søger nye lærere til sommer. Der bliver to 
stillinger, da Charlotte jo overtager Hannas stilling.  
 
Skole-hjemsamtaler 
Her i foråret er det tid til skole-hjemsamtalerne i indskolingen og elevplanerne på 4. 
til 9. klasse vil blive udsendt på intra omkring den 27.3. Hold gerne øje med det. 
Skulle I have spørgsmål til elevplanen, så kontakt klasselærer eller faglærere. 
 
Fastelavsfesten blev igen i år festlig og det er skønt at se børnene slå sig løs i nye 
”nye roller”. 
Torsdag den 12.3 er det så 7. – 9. klasses tur. De holder i år deres temafest med 
temaet ”Galla”. 
 
I weekenden vil stillingen til den nye forstander blive slået op. Det bliver et 
spændende forløb, hvor forhåbentlig den rette person dukker op. Del det gerne 
blandt jeres venner og bekendte. 
 
Generalforsamlingen den 28.4.20 
Allerede nu vil vi gerne reklamere for skolens generalforsamling. Mød endelig op for 
at blive opdateret på skolens tiltag og få indflydelse på jeres børns skole. Igen i år er 
der bestyrelsesmedlemmer på valg, så meld endelig tilbage til vores bestyrelse, hvis 
I har interesse i det spændende arbejde. 
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Egne pc’er – en reminder 
Fra næste skoleår vil vi bede alle elever i 5. – 9. kl. om at have deres egen pc med. 
Det skal være en pc eller Mac, som kan få en Office pakke installeret.  
Det vil stadig være sådan, at 4. klasse kan låne en pc på skolen. 
 
Skolestart efter ferien 
En del forældre har spurgt til det. Eleverne i 0. – 9.kl. starter igen efter sommerferien 
mandag den 10. august. 
 
                                                                                                        Hanna og Henrik  
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Åben Hus dage i friskolen 2020 

26. marts (torsdag) 
 

Åbent Hus dagene er de dage, hvor I som forældre er velkommen til at komme og 
være med i undervisningen. Vi håber at se mange af jer. Kl. 10.00 er der altid en 
kop kaffe og lidt brød til jer.     
 

 
Pasning i sommerferien 
I sommerferien er sfo’en normalt lukket i 4 uger i juli måned. De senere år har der 
været mulighed for at tilkøbe en uge(28). Denne sommer bliver det lidt anderledes, 
idet vi afvikler juli måned i samarbejde med Friluftsgården, så der er 
pasningsmulighed alle uger. 
Så til sommer er sfo’en åben, som den plejer, i uge 27 (koloni) og igen uge 32 inden 
skolestart. 
I uge 28, 29, 30 og 31 kan jeres børn blive passet på Friluftsgården, hvis I tilmelder 
dem inden den 20/3 til Lotte A. Pris pr uge 500kr. Se udsendte besked på intra. 
 

Sfo – Kalender 2020  
 
20.3. (fredag) ”Pyjamas party” kl. 17.00  
4.4. – 13.4. Påske, lukket 
21.5. – 24.5. Kristi Himmelfart, lukket  
Uge 27   Koloni                         
 
Husk:        
Skriv venligst altid navn på alt! Tak.                                                                          

Lotte 
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Kalender Friskolen 2020  

Marts 2020 
 2.(mandg) Historiefremlæggelse 8. klasse 
 3.(tirsdg) Historiefremlæggelse 8. klasse 
12.(torsdg) Temafest for 7. – 9. klasse i Spisesalen ”Galla” 
uge 12  Introuge for 8.klasse (mandag – torsdag) 
20.(fredg) Svømning slutter for 3. – 5. klasse 
24.(tirsdg) Skole-hjemsamtaler i 1.klasse 
uge 13 Terminsprøver for 9.kl. sammen med efterskolen 
26.(torsdg) Åbent Hus,  
 Legestue for den kommende 0.klasse kl. 8.20 – 11.45  
 Infomøde for kommende 0.klasse kl. 17.00 
30.(mandg) Skole-hjemsamtale i 3.klasse 
April 2020 
 4. – 13. Påskeferie 
16. – 17.  Motionsdøgn for 0. – 9. + efterskolen 
22. – 23.  Fagdage for hele friskolen 
28.(tirsdg) Generalforsamling kl. 18.00 (fællesspisning) og kl. 19.00 mødet. 
30.(torsdg) Sundhedsplejerske taler med 8.klasse 
 
Maj 2020 
 1.(fredg) Sundhedsplejerske taler med 8.klasse  
Uge 19/ 20 Skr. prøver for 9.klasse 
Uge 20  Fælleslejrskole til Fyn 
 
Juni 2020 
 5.(fredg) Grundlovsdag: alle klasser holder fri hele dagen 
 
Sommer 2020 
Uge 27 – 32 Sommerferie  

August 2020 
uge 32  Sfo’en åbner 
10.(mandg) Skolestart 0. – 9. klasse 
 

http://www.vindehelsinge.nu/
mailto:kontor@

