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Nyt fra ledelsen 
 
Så er vi i gang igen! Vi håber, I har haft en god sommerferie!  
 
Vi har budt velkommen 
til vores nye 0. klasse 
og håber de har haft en 
god opstart! Det er 
vigtigt for de små at 
komme godt fra start. 
Eleverne er glade, 
søde og 
forventningsfulde. De 
startede 18 børn den 
8. august, men i denne 
uge kom en ny dreng, 
der hedder Lauge, så 
nu er de 19. I år kunne 
vi starte op uden 
restriktioner, så der 
bliver leget på livet løs, 
på kryds og tværs og 
på alle områder.                                               Den nye 0. klasse    
Deres træ fik vi plantet på friluftspladsen, det skal det nok vokse sig stort og flot. Det 
er en dejlig tradition med tale og sang, og de spændte elever i 0. klasse var dygtige 
til at fylde jord i hullet og derefter vande deres træ. Træet vil så følge dem gennem 
skoletiden og forhåbentlig mange år fremover.  
 

Vi har også budt velkommen til 2 andre nye elever i dette skoleår: Det er Mathias i 
4. klasse og Malou i 8. klasse. Der er blevet taget godt imod de nye elever, det er 
altid spændende for klasserne at skulle møde de nye. 
 
Hverdagen kører igen for fuldt blus derudaf, og vi prøver at holde jer opdateret 
gennem dette lille blad og især på intra.(som skifter til Viggo efter efterårsferien). 
Det er også snart tid til lærernes nyhedsbrev, som I vil få snarest. Vigtige datoer og 
info, finder I der. 
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Åbent Hus 
Åbent Hus dagene er lagt ind velkommen til igen. Vi har lagt 5 dage ind. Det er den 
5/9 22, 2/11 22, 1/12 22, 25/1 23, og 10/3 23. Vel mødt! Der er kaffe og brød kl. 
10.00. 
 
Fotografering af friskoleklasser den 19. + 20. september. 
Disse to dage vil vores fotograf komme og tage billeder af klasserne, eleverne 
individuelt og med søskende. Hold øje med det infobrev, der kommer ud på intra. 
Der er selvfølgelig ingen købetvang. Vi bruger den samme fotograf som på 
Friluftsgården. Der bliver også taget søskendefotos, også hvis der er søskende på 
friluftsgården. En af dagene bliver der også taget fællesfoto på friluftsgården. 
Der er om-fotografering den 30. september. 
 
Arbejdsdag for forældre fredag den 9. september 
Efterårets arbejdsdag for jer forældre ligger i år som et eftermiddagsarrangement 
sammen med friluftsgården den 9. september 13.00 – 17.00. 
Hvis man ikke kan allerede kl. 13.00, kan man støde til. Vi håber, at se så mange 
friskoleforældre som muligt, og hvis man allerede nu ved, at man ikke kan deltage i 
arbejdsdagen til sommer, forventer vi, at se jer til denne arbejdsdag. 
Dagen er for alle, og børnene må gerne komme med. De kan arbejde sammen med 
jer, eller de kan lege udendørs.  
Tilmelding sker på intra ved at svare på den tilmelding, som bliver lavet snarest. Vi 
har rigtigt mange ting, vi gerne vil have lavet, så vi håber du/I kommer. 
Tilmelding senest mandag den 5. september.  
 
Lektiecafeen for mellemgruppen (4. – 7.kl.) i Østfløjen ligger tirsdag og onsdag i 8. 
lektion (13.55 – 14.35). Lektiecafeen er frivillig. Den varetages af Line, Lars og 
Mads. 
I indskolingen er der lektiecafé hver dag undtagen fredag fra ca. kl. 14.00. Den 
varetages sfo-personalet.  Aftal med sfo-personalet, hvis jeres barn skal gå i 
lektiecafeen.  
 
Praktikuge for 8. og 9. klasse i uge 43 2022 
Da det ofte kan være svært at få fat i de ønskede praktiksteder, skal I søge i god tid. 
I henter praktikskemaet på https://ung.unoung.dk/login/new.html 

                                             
                                                           

 
Med venlig hilsen og fortsat gode sensommerdage!                                         

      
   

                Charlotte 
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SFO – åbningstider  
 
SFO’en har samarbejde med Friluftsgården, således at åbningstiden for SFO’en er 
blevet en halv time længere om eftermiddagen. 
SFOen er bemandet fra kl. 06.00 om morgenen. 
Hver eftermiddag kl. 16.25 (15.55 fredag) går de sidste SFO-børn over på 
Friluftsgården sammen med SFO-personalet. Børnene kan være der helt til kl. 17.00 
om fredagen til kl. 16.30. 
 
Sfo – Kalender 2022/23 
  
Uge 42  Åben (tilmelding kræves) tillæg 50,- kr. pr. dag 
Uge 51  Åben til den 23.12. 22 (tilmelding kræves) Lukket i julen. 
Uge 1  Åbner 2.1.23 
Uge 7   Åben (tilmelding kræves) tillæg 50,- kr. pr. dag 
3.4. – 11.4. Påske, lukket  
18.5. – 21.5. Kristi Himmelfart, lukket  
Uge 26   Koloni 
                                      
 
 
Husk:  
Medbring venligst tøj efter vejret og skiftetøj.       
Skriv venligst altid navn på alt! Tak.                                                                          

                            Lotte        
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Kalender Friskolen 2022   
 
September 2022 
 5.(mandag) Klassemøde 9. klasse – Åbent hus i friskolen 
 7.(onsdag) Klassemøde i 6. klasse  
 8.(torsdag) Klassemøde i 7. klasse 
15.(torsdag) Klassemøde i 2. klasse 
13.(tirsdag) Klassemøde i 1. klasse 
19.(mandg) 8. klasse til skillsdag i Slagelse – Klassemøde i 5. klasse 
20. (tirsdag) Dansebesøg for 4.- 6. klasse 
19.og 20.  Fotografen kommer (mandag og tirsdag) 
21.(onsdag) Lifebesøg 9. klasse - Bestyrelsesmøde  
22.(onsdag) Klassemøde i 4.klasse 
25.(søndag) Efterskolernes dag 
Uge 39 Fælles emneuge i friskolen 
28.(onsdag) Klassemøde i 8. klasse – koncert 0.-5. klasse 
29.(torsdag) Klassemøde i 3. klasse 
30.(fredag) Omfotografering   
 
Oktober 2022 
7.(fredag) SSP dag med 7.-8. klasse 
 uge 41 Motionsdøgn (torsdag og fredag) 
uge 42 Efterårsferie 
Uge 43 8. og 9. klasse praktik 
31.(mandg) Teater 6.-9. klasse 
 
November 2022 
1. (tirsdag) Åbent hus 
9.(onsdag) Klasserepræsentantmøde 
11.(fredag) Teater 0.-3. klasse 
Uge 46 Skolekomedie 5. klasse  
16.(onsdag) Uddannelsesdag 8. klasse 
17.(torsdag) Hele friskolen ser skolekomedie 
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