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Nyt fra ledelsen 
 
Så er vi tæt på februar måned, og foråret lurer lige om hjørnet. Januar måned har 
været en mild en af slagsen. Heldigvis for det, for stigende energipriser gør det dyrt 
at varme vores store skole op.  
Sygdom har dog også været det helt store tema i januar. Både efterskolen og 
friskolen og børnehaven har været ramt af en blanding af corona, influenza, 
halsonde og forkølelse. På skift har børn, unge og lærere måtte kapitulere og været 
hjemme for at blive raske. Nogle gange har klasser kun været halvt fyldte, og disse 
klasser er i nogle tilfælde blevet slået sammen, hvilket har været meget godt, da der 
også har været sygdom i lærerflokken.  
 
100 dages fest i 0. klasse ☺ 
I januar måned har der været gang i 
den helt store, sjove fest i 0. klasse, 
og der er blevet lavet mange sjove og 
spændende ting. 
0. klasse har nemlig holdt 100 dages-
fest.  
De fik diplom for at have gået 
hundrede dage i skole og blevet 100 
dage klogere. 
 
 

 
 
 
 
De har lavet 100 dages briller, pyntet op med flag, 
serpentiner og balloner. De har spist 100 dages kage og 
drukket ”champagne” til….  
De har talt pastaskurer, skumfiduser og popcorn om 
meget andet. De har også spillet motionsbingo og lavet 
aktiviteter i 100 sekunder. De har lavet i deres 100 dages 
hæfte med talrige opgaver.   
0. klasse havde en fantastisk festdag, som de havde 
glædet sig meget til og hvor kun fantasien satte grænser. 
Sonja siger tak til forældrene for den store hjælp.  
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9. klasse i Sverige      

I uge 3 var 9. klasse afsted til 
Lofsdalen i Sverige. De var afsted 
sammen med hele efterskolen. Det 
var 9. klasses udenlandsrejse, som 
de i fællesskab havde valgt at 
bruge til en skitur. Det er sådan, at 
9. klasse sammen med 
klasselæreren finder ud af, hvor 
deres tur skal gå hen og konceptet 
er, at turen skal have enten et 
kulturelt eller idrætsfagligt islæt. At 
tage af sted sammen med 
efterskolen gør skirejsen billigere 
end den ellers ville have været, hvis 
de skulle alene afsted. 
 9. klasse havde en fantastisk tur og alle lærte at stå på ski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolestart efter sommerferien 
Til sommer får eleverne på friskolen en uges ferie mere end normalt. Årsagen skal 
findes i en god omgang kalendermatematik. En gang imellem vil det nemlig rykke 
sig for at ramme de 200 skoledage og sommerferien er altid sat til at slutte sidste 
lørdag i juni. 
Så vores friskoleelever kan godt begynde at glæde sig. 
 
Normalt er sommerferien seks uger lang, men i 2023 bliver den syv uger og kommer 
til at vare fra og med lørdag den 24. juni 2023 til og med søndag den 13. august 
2023. Dermed kan der være nogle af jer forældre, som lige skal i gang med lidt 
ekstra ferieplanlægning for næste år. 
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Nye elever 
Kort før jul er fik vi ny elev i 3. klasse. Det er en pige, der hedder Aura. Aura 
kommer fra Gørlev skole. Der er blevet taget godt imod Aura, som har fået en god 
start. Altid spændende for klasser at få nye og søde elever.   
 
Nyt skema 
For at vi skal få det hele til at gå op, har vi lavet nyt skema, som vil fungere fra 1. 
februar. Det er fordi Christina kommer tilbage fra barsel og skal ind og have de 
timer, som Hanne og Martin bl.a. har dækket under hendes barsel. Derfor har 
eleverne fået nyt skema, så timerne ligger anderledes. Der bliver ikke skiftet lærere 
ud andet end, at Christina kommer tilbage, og skal tage sine timer.  
 
Fastelavn 

Fastelavnsfest  
Tirsdag den 21.2. 2023 kl.17.00 – 19.30 

i Indskolingen 
 

Så er det tid til at afholde vores festlige og traditionsrige 
fastelavnsfest. Festen er for alle friskoleelever fra 0. - 6. kl. De store 

elever fra 6.kl og opefter må gerne deltage som hjælpere. Alle deltagerne skal være 
udklædte, og vi vil kåre den smukkeste, den mest fantasifulde og den farligste af 
alle. Katten skal selvfølgelig også slås af tønden. Der er små dyste og en lille 
fiskedam. Der bliver serveret lidt mad, lidt at drikke og fastelavnsboller til alle i 
Hannes café.  
 
HUSK GAVER TIL FISKEDAMMEN… 
Skulle I ha´ noget legetøj, som I ikke bruger mere, pak det ind, så 
vi kan få fyldt godt op i fiskedammen. Husk blåt bånd til drengeting 
og rødt til pigeting. Tak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Åbent Hus-dage i friskolen resten af skoleåret 22/23 

10. marts. 2023 (fredag) 
 
 

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.     

       
      Martin og Charlotte 
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SFO – Kalender 2022 
Uge 7   SFO’en er åben, der kræves der tilmelding   
  Meld tilbage senest mandag den 7. februar, om man skal 

                 bruge pasning i vinterferien. 
 
3.4 -11.4 . Påske, lukket   
18.5. – 21.5. Kristi Himmelfart, lukket  
Uge 26   Koloni  
 
Husk:        
Skriv venligst altid navn på alt! Tak.                                            

                                                                                                            Lotte     

 
 
 
 
 
 
 

Kalender Friskolen 2023  

Februar 2023 
Uge 5 Projektopgave 9. klasse 
Uge 6  Filmforløb 8. klasse 
Uge 7 Vinterferie 
Uge 8 Projektopgave 8. klasse 
9.(torsdag) Danseforløb 0.-3. klasse 
10.(fredag) Billedkunstforløb 2. klasse 
21.(tirsdag) Fastelavnsfest 0.-6. klasse 
24.(fredag) Teater 8. og 9. klasse 
28.(tirsdag) Koncert 6.-9. klasse 
 
Marts 2023 
9.(torsdag) Teaterworkshop 4. klasse  
10.(fredag) Åbent hus 
15.(onsdag) Kunstmuseum 4. klasse, 9. klasse tur til folketinget 
16.(torsdag) Temafest 7.-9. klasse 
Uge 11 8. klasse introuge til ungdomsuddannelserne 
uge 12 Terminsprøver for 8. og 9.kl.  
 
April 2023 
uge 14  Påskeferie og mandag i uge 15 
uge 16 Fagdage for hele friskolen 
14.(fredag) Teater 4.-6. klasse 
19.(onsdag) Generalforsamling 
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