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Nyt fra ledelsen 
 
Siden sidst 
Så er vi nået til sidste måned inden sommerferien – hvor blev det skoleår lige af? 
Alle elever er nu tilbage på fuld tid, det er dejligt, at hele friskolen er samlet omend 
det er klasserne hver for sig. Maj måned har heldigvis ikke budt på flere covid-19 til-
fælde end dem, vi havde i starten af maj måned, der udløste, at vi måtte sende først 
9. klasse og derefter 7. klasse hjem til test. 
 
Coronaår 
Det har været et skoleår i Coronaens tegn, og hverdagen kører fortsat med opdeling 
af alle klasser. Alle lærere og elever har under dette års nedlukninger og gradvise 
genåbninger udvist en usædvanlig konduite. Det er vi meget taknemmelige over. 
Der er nu åbnet op for lejrskoler og sociale arrangementer dog kun for stamklassen, 
men vi har hele tiden stået i venteposition i håbet om, at der blev åbnet mere op, så 
klasserne kunne lave noget mere socialt sammen. Klasselærerne planlægger nu 
små ture eller overnatninger for deres klasser. Nogle klasser tager på camping et 
par dage, nogle klasser tager på endagsture, nogle laver overnatninger på skolen 
og enkelte klasser venter til næste skoleår med at tage af sted, afhængigt af, hvor-
dan det hele passer ind i lærernes planer.  
 
Arbejdsdag i friskolen 
Vores arbejdsdag i weekenden gik rigtig godt, og vi vil gerne takke jer forældre, der 
mødte op, for indsatsen rundt omkring. Der blev knoklet med bede, buske, malear-
bejde, rengøring, oprydning og reparationer. Vi var ikke så mange i år, men de der 
kom gav den en skalle. Vi håber selvfølgelig, at alle møder op til næste år, hvor vi 
forhåbentligt kan afholde en ganske almindelig arbejdsdag for forældre samtidig 
med den obligatoriske skoledag for friskolens elever. Til næste år ligger forårets ar-
bejdsdag lørdag den 11. juni. Set allerede nu stort X i kalenderen. 
 
Cirkus/Trivselsdag 
Torsdag den 17. juni vil vi afholde en festlig trivselsdag til 
ære for vores skønne elever. Vi vil gerne markere, at vi 
sætter stor pris på elevernes måde at håndtere Coronakri-
sen på hele dette skoleår. 3. klasse står for cirkus, som af-
holdes i et professionelt cirkustelt i år, hvor de inviterer fri-
skolens andre elever til forestillinger. Derudover bliver dagen en festdag med for-
skellige andre aktiviteter, sodavand og is, og som dagens højdepunkt har vi bestilt 
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en pølsevogn, som holder hos os i 4 timer. Vores elever kan besøge pølsevognen 
inden eller efter cirkusforestillingen for at spise alle de pølser, de kan. 
Om aftenen inviterer 3. klasse deres forældre til cirkusforestilling. 
  
Sommerfest 
Sommerfesten 11. juni må vi desværre udskyde. Vi har rykket den til efter sommer-
ferien den 20. august.  
 
Dimission 
Dimission for vores 9. klasse holder vi torsdag den 24. juni 
kl. 19.00 i musiksalen. Invitationen er sendt ud til klassens 
forældre. 
 
Generalforsamlingen  
Generalforsamlingen, der skulle have været afholdt den 27/4 2021 er blevet rykket 
til 9. juni 2021. Den kan nu afholdes i fysisk form. Indbydelse er sendt ud. Vi håber, 
at se så mange af jer som muligt denne aften.  
  
Sommerrengøring/ forældrerengøring 

 Det er ved at være tid til at planlægge rengøringen af   
 klasserne. Klasserepræsentanterne koordinerer, hvis tur det 
er. Husk at meddele tidspunktet til klasselæreren, så der kan 
blive ryddet grundig op inden. Det er bedst at rengøringen lig-
ger i ugen op mod ferien eller i starten af uge 26. 
 

 
Praktikuge for 8. og 9. klasse i oktober 2021 
Da det sommetider kan være svært at få fat i de rigtigt eftertragtede praktiksteder 
melder vi allerede nu ud, at praktikugen for 8. og 9. klasse ligger i uge 43, dvs. lige 
efter efterårsferien. 
 
Lejrskole i skoleåret 21/22 

Næste skoleår skal hele skolen afsted sammen på fælleslejrskole. 
Vi glæder os rigtigt meget til denne oplevelse, da vi sidste skoleår 
måtte aflyse fælleslejrskolen pga. covid-19, og vi også i dette sko-
leår har måtte aflyse klassernes egne lejrskoler. 
 Fælleslejrskolen ligger i uge 20 fra 16. til 20. maj 2022.  

Vi skal til Mols, som ligger på det sydlige Djursland. 
 
Egne pc’er – en reminder 
Fra næste skoleår vil vi bede alle elever i 4. – 9. kl. om at have deres egen pc med. 
Det skal være en pc eller Mac, som kan få en Office pakke installeret.  
 
      Med venlig hilsen 
      Lars og Charlotte 
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Billedkavalkade fra en dejlig og effektiv arbejdsdag!! 
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Kalender Friskolen 2021  

 
Juni 2021 
2. onsdg) 5. klasse overnatter på skolen 
7. (mandg) 0. klasse tager til ZOO 
9. (onsdag) 4. klasse tager til KBH 
Uge 23 8. kl.(man-ons) og 6.kl. (ons-fre) tager på camping 
Uge 24 7. klasse tager til Samsø (man-ons) 
22. (tirsdg) 9. klasse sidste skoledag 
24. (torsdg) 9. klasse dimission.  
 4. klasse overnatter på skolen 
25. (fredag) Sidste skoledag for hele friskolen 
 
August 2021 
9. (mandg) Skolestart for hele friskolen 0.-9. klasse  
20. (fredg) Sommerfest for hele friskolen (invitation tilgår) 
 

Sfo – Kalender 2021                                                                                                                                                        
 
Uge 26   Koloni  
Uge 27, 28, 29, 30  Lukket i sommerferien  
  (pasning på Friluftsgården, hvis man er tilmeldt!) 
 
Uge 31  Åbent, ugen inden skolestart 
  
Husk:        
Skriv venligst altid navn på alt! Tak.       Lotte            

 

Åbent Hus-dage i friskolen i skoleåret 2021/22 
 
Vi håber på, at det bliver muligt næste skoleår at invitere jer forældre til åbent hus i 
friskolen igen. Derfor lægger vi nu dagene ind selvfølgelig med risiko for, at vi må af-

lyse igen, men vi håber. 😊 

 
Mandag den 4.10.21, Tirsdag den 2.11.21, Onsdag den 1.12.21, Torsdag den 
3.2.22, Fredag den 29.4.22 
 

Åbent Hus dagene er de dage, hvor I som forældre er velkomne 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.                         
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