Sommer FRI-NYT
2021
Nyt fra ledelsen
Så er det sommerferietid. Vi har forberedt det nye skoleår, og sender jer her
informationer om opstart mm.
Skemaer
Skemaerne plejer at komme ud sammen med dette Sommer FRI- NYT, men vi blev,
bedst som skemaerne var lagt for i år, nødt til at ryste posen, da vi skal søge en ny
lærer. Marianne (klasselærer i 4. klasse) har valgt at søge nye udfordringer. Derfor
må I, desværre i år, ruste jer med tålmodighed. Skemaerne lægges ud på intra
hurtigst muligt. Desuden bliver det lagt på friskolens hjemmeside i starten af
skoleåret.
På skemaet er lærerne vist med initialer.
Det er flg.: SN – Sonja Nielsen, LA – Lotte fra
sfo’en, CD – Christina Dybdal, HSJ – Heidi
Skov Jørgensen, BB- Bolette Busk, AS –
Anders Sandbæk;
KL –Karin Larsen, LN – Line Nielsen, LM –
Lars Mogensen, ML - Martin Lindqvist, MVH –
Mette Vig, CM – Christine Mortensen, JCR Jacob Crone, PD – Per Dyrby.
MW – Mie Westerbjerg, MD – Mads Daugaard,
MG – Maja Ganderup, HM – Hanne Mortensen
Hanne og Maja er støttelærere i forskellige klasser.
SFO
Efter sommerferien fortsætter Gustav Enkegaard og Jacob Crone som
medhjælpere.
Sfo´en åbner igen i uge 31 og har almindeligt åben. Madordningen kører fortsat,
også morgenmad, naturligvis med de nødvendige hygiejniske foranstaltninger
Vikarer
Vores vikarer er Jakob Crone, Gustav Enkegård og Anna Hagbard Binder. De vil
hjælpe til både i SFO, friskolen og på Friluftsgården. Velkommen til vores nye og
ældre vikarer! Vi kender dem godt, da de har gået på friskolen, inden de tog på
efterskole/ gymnasiet.
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Skolestart
Mandag den 9. august starter hele friskolen op kl. 8.20 – 13.05. Derefter har alle fri
eller går i SFO.
Vores 0.klasse bydes hjertelig velkommen af Sonja og Hanne, og der tages et foto
af forældre med barn. Forældrene holder et lille kaffe/infomøde, inden klassen skal
plante deres træ. Ca. kl. 10.00 siges der farvel til forældrene.
Vores 1.klasse og de andre klasser starter med klasselærer i 1. lektion, uden at
forældrene er med. Derefter følger vi skemaet. Alle har fri kl. 13.05
Corona
Coronaforløbet har haft sat sit præg på hele skoleåret 20/21, og vi har ikke kunnet
gøre, som vi ”plejer” at gøre. Man orker faktisk ikke, at høre om Corona længere, så
vi håber ikke, at vi i det nye skoleår skal skrive meget mere om det.
Ministeriet har sendt retningslinjer ud til skolerne for det nye skoleår. Som det ser ud
nu, kan vi starte skoleåret, som i de ”gode gamle dage”, med morgensang,
sommerfest, åbent hus-dage og meget andet af det fællesskab, der kendetegner
vores skole.
Vi vil fortsat have stor fokus på hygiejnen i dagligdagen, og der skal vaskes hænder
ofte. Denne vane er nok kommet for at blive, hvilket også kan holde forkølelser og
almindelig influenza fra døren.
Lektiecafeen for mellemgruppen i Østfløjen kommer til at ligge mandag og torsdag i
8. lektion (13.55 – 14.35). Lektiecafeen er frivillig. Den varetages af Christina, Mads
og Jacob på skift.
I indskolingen er der lektiecafé i SFO’en hver dag undtagen fredag fra ca. kl. 14.00.
Den varetages af SFO – personalet. Aftal med SFO-personalet, hvis jeres barn skal
gå i lektiecafeen. Også her er lektiecafeen frivillig.
Tilvalg i ukulele og kor
Som noget nyt i år tilbyder Anders (musiklærer) ukuleleundervisning for eleverne i
3. – 5. klasse. Ukulele kører et halvt skoleår ad gangen og der kan optages 10
elever pr. gang. Der vil også blive tilbudt kor for 2. – 4. klasse. Vi håber selvfølgelig,
at mange af jer vil benytte jer af tilbuddene. Det er Anders, der tager sig af
musiktilbuddene, og han vil sende en tilmeldingsseddel ud en af de første dage. (Til
ukuleleholdet er det først til mølleprincippet).
P-fag
P-fagstimerne i 4.-6. kl. ligger fortsat som 2-timersmoduler, når det drejer sig om
billedkunst, håndarbejde og sløjd. Hjemkundskabstimerne afvikles fortsat som 3timersmoduler. 7. og 8. klasse får hjemkundskabstimer hele året, da de skal til en
praktisk prøve i det i slutningen af 8. klasse. Derfor er p-fagsforløbet ændret for 9.
klasse. De har et ½ år it/medie/ idræt med Martin og et ½ år sløjd, også med Martin.
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Svømning
Svømmetimerne for 3.– 5. kl. starter først i uge 2 efter jul og ligger om fredagen.
Forløbet varer 10 uger. I de andre 30 uger af skoleåret har klasserne idræt 2
lektioner. For at kompensere for de lidt færre idrætstimer i svømmeperioden, får 3. –
5. klasse en ekstra motionstime hele året.

Farvel
Vi fik sagt pænt farvel til vores 9. klasse. De
smukke unge mennesker havde en dejlig
dimission og blev traditionen tro fotograferet
ved stenen.
Vi måtte også sige farvel til Marianne Krogh
(friskolen) og Helle Andersen (kontoret).
Vi ønsker dem alle held og lykke fremover!

Afgangsklasse 2021

Velkommen til nye elever
I børnehaveklassen starter 17 nye
elever. Det er: Anna Guling, Sofia Dehn
Poulsen, Izabella David, Rosa
Berthelsen, Elma Kantsø, Alice
Lundsgaard, Villads Plambek, Astrid
Myrup, Luis Jensen, Rasmus Thostrup,
Fenya Dausel, Sofie Fahlmann Larsen,
Bror Askegren-Busk, Christian Byskov,
Jeppe Müller, Luna Gjerløv og Elma
Jacobsen.
I 9.klasse starter Bintang Gustav Møller.
Den nye 0. klasse
Vi håber, at I alle tager godt imod de nye, så de får en god skolestart!
Mælkeordning.
Hvis I/jeres barn skal have mælk næste skole år så:
Tilmeld jer på www.skolemaelk.dk .
Praktikuge for 8. og 9. klasse i uge 43
Da det ofte kan være svært at få fat i de rigtig eftertragtede praktiksteder, melder vi
allerede nu ud, at praktikken for 8. og 9.klasse ligger i uge 43, dvs. lige efter
efterårsferien. Praktikskemaet hentes på www.ung.unoung.dk af eleverne selv.
Med venlig hilsen og fortsat god sommer!
Lars og Charlotte
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Sfo – Kalender 2021/22
Uge 27-30
Pasning på Friluftsgården, for dem der er tilmeldt
SFO
åbner igen den 2.aug. kl. 6.15
Uge 42
Åben (tilmelding kræves)
Lukket i julen.
Uge 1
Åbner 4.1.21
Uge 7
SFO’en åben (tilmelding kræves)
9.4. – 18.4.
Påske, lukket (begge dage inkl.)
26.5.+ 27.5.
Kristi Himmelfart, lukket
Husk:
Hvis man er tilmeldt i ferien, skal man møde ind senest kl. 9.00, da der kan være
ture ud af huset m.m.
PS Skriv venligst altid navn på alt! Tak.
Lotte

Glad og festlig sidste skoledag
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Kalender Friskolen 2021
Skolen starter efter ferien mandag den 9.august kl. 8.20 – 13.05 for 0.- 9.kl
August 2021
20.(fredg) Sommerfest
September 2021
1.(onsdag) Klassemøde i 4. og 9. klasse
2.(torsdag) Klassemøde i 0. og 3. klasse
Uge 36
Fælles emneuge i friskolen
14.(tirsdg) Klassemøde i 1. og 2. klasse
Uge 37
Fotografering torsdag og fredag (besked fra fotograf tilgår)
16. (torsdg) Klassemøde i 5. og 7. klasse
17.(fredag) Arbejdsfredag (eftermiddag) for forældre, frivillig for elever
20.(mandg) Samleskralddag for friskolen. 8.klasse til SKILLS i Slagelse
22.(mandg) Klassemøder for 6.kl. og 8.kl.
11.(fredg) Teater for 6.- 9.klasse kl.10.30.
25.(lørdg) Gammel elevdag for F + E
26.(søndg) Efterskolernes Dag (åbent hus på alle landets efterskoler)
27.(mandg) Dansebesøg 3.-5. klasse
Oktober 2021
4.(mandg) Åbent hus i friskolen
Uge 41
Torsdag og fredag motionsdag/døgn sammen med efterskolen
uge 42
Efterårsferie
Uge 43
8. og 9. klasse i praktik
29.(fredg) SSP dag med 6. og 7. klasse

Åbent Hus-dage i friskolen i skoleåret 2021/2
Det er en stor glæde, at vi næste skoleår kan invitere jer forældre til åbent hus i
friskolen igen. Derfor har vi nu har vi lagt dagene ind, som er 5 dage i løbet af
skoleåret. 😊
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.
Vinde Helsinge Friskole | Vinde Helsingevej 41 | 4281 Gørlev | Tlf.: 58 85 91 00 |www.vindehelsinge.nu| kontor@efterskole.nu

