
 

Nyhedsbrev august 2017  En dejlig opstart……   

August 2017 

Kære alle, 

 

Skoleår nummer 5 er skudt godt i gang og opstarten 

efterlader et veltilpas smil på læben. Børn og voksne har 

været klar fra start og der emmer af engagement, 

motivation, men også en glæde ved at være tilbage i de 

kendte rammer.  

 

De nye ansigter på Holdet er allerede faldet godt til og 

pludselig føles det som om de har været en del af skolen 

meget længere end blot en måned.  

 

Børnene i 0. klasse er også kommet godt ind i gang med 

hverdagen på Den Nye Friskole og begiver sig meget roligt 

og velkendt rundt i de aktiviteter der foregår. Det er 

blandt andet her, en lille skole har sin styrke – 

overskuelighed, velkendte og trygge rammer, velkendte 

voksne og et fællesskab på tværs af klasserne, som hurtigt 

gør at alle er trygge og ved, hvad der forventes.  

 

Vi glæder os til skoleåret, som jo heldigvis først lige er 

startet! 

 

/ Søren og Vivi    
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Forældremøde 

 
Tak for nogle velbesøgte forældremøder den 22. august. Det forlyder sig at der var gode 

snakke, drøftelser og generel en rigtig god stemning på møderne rundt omkring i klasserne.  

Vi er klar over, at det for nogle familier, har været en udfordring, at møderne ligger på 

samme dag – det beklager vi selvfølgelig meget og vil tage til efterretning. Vi vil til foråret 

forsøge at planlægge anderledes.  

 

På forældremødet blev der uddelt et spørgeskema, for at afdække interessen for at skolen 

udvider med overbygning (7.-9. klasse) Når vi er længere i processen, vil I få indblik i 

hvordan svarene har fordelt sig.      

 

De af jer, som ikke har svaret, er det en kæmpe hjælp, hvis I vil gøre det – det giver et 

meget bedre billede, hvis flest mulige er med i konklusionen. 

Featureuge uge 37  
 

Så er vi snart klar til dette skoleårs første featureuge. Det overordnede 

tema for ugen, er ”Lets get active”. I har fået information ud omkring 

ugen og børnene har også fået informationen til morgensamling. Så nu 

kan ugen bare komme an 😊  
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Det refleksive hjørne…..  
 
En af skolens kerneopgaver er den almene dannelse af 

det hele menneske. Herunder også den helt almindelige 

dannelse, som handler om at sige godmorgen, kunne 

indgå i et fællesskab, sige tak, hjælpe hinanden og 

mange andre ting, som for mange af os er helt basale 

færdigheder, som vi er opdraget til.  

 

Hvordan vi møder hinanden betyder meget, og vi vil 

opfordre til opmærksomhed på området. Sig godmorgen 

til hinanden og børnene, se lige hinanden i øjnene og lad 

os få en god start på dagen.  

 

Vi er børnenes forbilleder – det er os de spejler sig.  

 

Skolefoto!  
 

Onsdag den 20/9 

samt torsdag den 

21/9 kommer 

Matt igen og 

fotograferer 

børnene.  

 

Alle fotograferes 

både individuelt 

og på klassefoto 

og I kan derefter 

bestille 

billederne, hvis I 

har lyst.  

 

Nye ansigter 

 
Som I har kunnet læse på Intra, så har vi 

denne uge sagt goddag til 2 nye ansigter.  

 

Johanne er startet som tilkaldevikar og Tine 

er startet i praktik via Jobcenteret.  

 

Derudover er Dylan, vores udvekslingsstudent 

fra USA, også kommet godt i gang i SFO. Hun 

kæmper alt hvad hun kan for at lære dansk, 

som jo er et temmelig svært sprog 😊  
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Tilsyn 2017/18 
Så har vi haft besøg af skolens tilsynsførende for 

første gang i dette skoleår. Denne gang var det 

indledende arbejde, hvor han fortæller os om, hvad 

fokus for tilsynet bliver i år. 

 

Fokuspunkterne bliver: 

 

• Undervisningen i 4.-6. klasse (sidste år var 

fokus på 0.-3. klasse) 

• Matematik 

• Sprog 

• Valgfag 

• Fællesskaber 

• Brobygning fra 6.-7. klasse 

• Undervisningsmiljøvurdering  

 

Første besøg kommer her engang i efteråret, hvor 

den tilsynsførende (Søren Skovsen) er med i 

undervisningen og hvor både udvalgte børn og 

voksne interviewes. 

 

 

 

 

God håndhygiejne 
 

Som de fleste af jer har set, så er der kommet 

sprit-beholdere op udenfor alle klasser. Og det 

bliver flittigt brugt! Børnene er rigtig gode til at 

spritte hænderne af inden de går ind i klasserne fx 

efter en pause.  

 

Det handler ikke om at vi er fanatiske eller 

”bakterie-forskrækkede”, men blot om at vi ønsker 

at højne håndhygiejnen her på skolen, hvor vi er 

mange mennesker samlet hver eneste dag.  

 

En god håndhygiejne kan mindske antallet af 

sygedage for børn og voksne, så vi håber denne 

forholdsvise lille indsats, har en stor effekt 😊  
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Arbejdsdagen den 14. september 
 
På torsdag den 14. september har vi arbejdsdag klokken 12.00-18.00. Det er her, vi som 

skole, kan få ordnet en hel masse opgaver, som kan være svære at nå i hverdagen, hvor 

personaletimerne skal bruges på jeres børn. Det er også her vi kan spare lidt penge i 

arbejdsløn, ved at få lavet nogle praktiske opgaver – igen penge, som vi hellere vil bruge 

på jeres børn. 

 

Arbejdsdage handler ikke kun om rengøring og oprydning – det handler også om at være 

med til at sætte sit præg på forskellige lokaler på skolen, at lære nogle af de andre forældre 

at kende, at møde personalet udenfor den almindelige undervisning og bare det, at være 

fælles om at løfte en opgave på et sted, hvor jeres dyrebareste guld hver dag slår sine 

folder.  

 

Håber I alle kan afse eftermiddagen (eller blot nogle timer) til at give en hånd med – vi 

lover det bliver drønhyggeligt 😊 (Husk at tilmelde via Forældreintra)  

 

 

 

Valgfag 
Første periode med valgfag er godt i gang. Denne gang kunne der vælges 

mellem ”triatlon”, ”Fastfood” og ”Lav din egen hjemmeside” og for første gang 

måtte vi ud i at mange ikke fik deres første ønske opfyldt. Vi bestræber os 

altid på at finde 3 valgfag, som er spændende og hvor udvalget bliver bredt så 

alle kan se sig selv i dem.  

Derfor forventer vi selvfølgelig også at der er opbakning fra jer, når der som 

denne gang, er flere som ikke fik, hvad de ønskede. Det er her I kan 

anerkende overfor dem, at det er trælst, men samtidig også minde dem om at 

sådan kan livet altså også være. Det bliver næppe sidste gang de løber ind i en 

skuffelse og tit så ender det, man blev skuffet over, måske med at vise sig at 

være helt ok og sjovt 😉  



 

 

  

``` 
Lejrskole 6. klasse 
 

Så er 6. klasse hjemvendt efter 5 dage på skoleskibet ”Fylla”. En tur, som de 

sent vil glemme.  

 

Selvom det også var hårdt arbejde med nattevagt, gulvsvabring, 

madlavning, så er det fællesskabet på sådan et skib, som heldigvis vil præge 

turen.  

 

Det kan, for børnene, være svært at sætte ord på den del, da det er en følelse 

af at stå sammen, af at løfte i flok og af at alle skal bidrage for at vi får det 

rart og det kan godt blive lidt komplekst, hvis det skal fortælles, når nogen 

spørger om det har været en god tur.  

Så selvom der måske ikke kommer så mange ord på, så er vi overbeviste om, 

at de alle sammen har fået noget brugbart med hjem i rygsækken – alt 

sammen noget, som de kan bruge fremadrettet i forskellige sammenhænge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer: 

 

14/9: Arbejdsdag 

Uge 37: Featureuge   

20+21/9: Skolefoto 

13/10: Skolernes      

motionsdag 

Uge 42: Efterårsferie  

 
 

 

 

 

I ønskes alle en fantastisk 

weekend! 
 


