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Nyt fra ledelsen 
 

Efteråret har meldt sin ankomst for alvor med en del regn, skiftende temperaturer, 
men også med dejlige solskinsdage indimellem.  
Vi kan kigge tilbage på en travl september med en del klassemøder, men også 
tilbage på en fantastisk emneuge, hvor eleverne arbejdede på kryds og tværs af 
årgange i den fiktive by Vindeby, det var en rigtig god og lærerig proces, hvor de 
store elever hjalp de små. Først i september havde vi også en fin arbejdsdag, hvor 
der blev lavet en del ting på friskolen og på friluftsgården. Mange tak til jer der 
deltog og tog fat, det er en stor hjælp for pedellerne og er med til at holde vores 
gamle skole flot og indbydende!  
Her sidste søndag i september var der efterskolernes dag, hvor vi havde mere end 
1000 besøgene, så vi var glade for, at kunne vise en velholdt skole frem. 
 
 En del børn er syge og forkølede i denne tid, og det er vigtigt, at børnene nu får et 
par hjemmesko eller klip-klapper med i skole for at holde fødderne tørre og varme i 
de kolde måneder, der kommer nu.  
Fredag den 14/10 er alle klar til efterårsferien i uge 42 efter et aktivt første kvartal. 
 
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 
 
Fotografering af friskoleklasser  
Vores fotograf var forbi for at tage billeder af eleverne og klasserne. Vi vil gerne 
vide, hvis man synes, at billederne ikke var gode nok til at købe. Skriv gerne til mig 
på intra, hvis man synes, det kunne have været bedre, så får jeg en indikation på, 
hvorvidt det er den rigtige fotograf for skolen eller ej.  
 
Viggo  
På klassemøderne fortalte jeg om Viggo, vores nye intrasystem. Jeg håber alle er 
klar til skiftet, der kommer efter efterårsferien. Det gamle skoleintra vil være åbent 
indtil alle er blevet fortrolige med Viggo. Vi skal nok hjælpe jer forældre og vores 
elever til at navigere i det nye system, som umiddelbart er mere brugervenligt end 
vore gamle skoleintra. 
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Ny leder af friskolen 
I friskolen har vi nu fået ansat en ny leder. Vi havde en intern 
ansøger, der søgte på lige fod med alle andre. Det er Martin 
Lindquist (lærer i friskolen), som var den bedst kvalificerede 
af dem, der havde søgt stillingen. Martin fik tilbudt jobbet og 
takkede ja. Vi skal nu have ansat en nu lærer i friskolen, og 
Martin passer sit skema, indtil det er på plads. 
 
Motionsløb op mod efterårsferien 
Fredagen inden efterårsferien holder vi motionsdag/døgn for friskolen. Vi sender 
snarest en skrivelse ud til jer på klassernes opslagstavle på intra, hvor I kan se 
oplysninger omkring de to dage. Alle klasser har fri kl. 13.00 fredag den 14/10, hvor 
vi slutter fælles af og ønsker hinanden god ferie. (SFO’en har åbent). 
 
Skole-hjemsamtaler 
Vær opmærksom på datoerne for skole-hjemsamtalerne, som bliver afholdt her i 
efterårsmånederne. Gå ind og book jer et tidspunkt, når lærerne sender tilmelding 
ud 
  Med venlig hilsen og god efterårsferie, når den kommer!  
                                        
        
   Billedkavalkade fra emneugen 

                Charlotte 
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I Vindebys Idrætshal       
blev der sat en del 

rekorder, de 
kan ses på billedet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Åbent Hus 
Åbent Hus dagene er lagt ind. Vi har lagt 5 
dage ind og der er 4 tilbage. Det er den 
2/11 22, 1/12 22, 25/1 23, og 10/3 23. 
Vel mødt! 
Der er altid en kop kaffe og en bid brød 
kl. 10.00. 

 

 

 

 

 

Kalender Friskolen 2022   
 
Oktober 2022 
 
7.(fredag) SSP dag med 7.-8. klasse om social pejling 
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 
 
December 2022 
1.(tirsdag)   Åbent hus og klippedag 
9.(fredag)   Juletræsfest 
20.(tirsdag)  Juleafslutning og Kirke 
uge 51 Juleferie fra den 21. december 2022 til 3. januar 2023 begge dage inkl. 
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