
  

Efterår 2017 Nr. 2 

Snart efterårsferie   

Efteråret er over os og vi er allerede gået mod mørkere tider. Det er noget vi skal vænne os til, men 

når vi har gjort det, så er der jo heldigvis en masse hyggeligt og smukt ved denne årstid.  

Det er nu I skal sikre, at børnenes kasser er fyldt godt op med skiftetøj, da børnene heldigvis elsker 

at boltre sig i det knap så tørre vejr og underlag J  

Lige om lidt står efterårsferien for døren med alt hvad den indebærer af hygge, tid og nærvær.  

 

Reminder om parkering foran skolen  
Vi er igen blevet kontaktet af Sydtrafik, da de oplever at mange holder 
og afleverer/henter deres børn udenfor skolen i ”rundkørslen”. Det 
blokerer for bussen og chaufførerne kan så ikke overholde deres i 
forvejen stramme køreplan. Så vi henstiller til at der parkeres bag 
skolen.  

Oktober nyt  

 

 
 
Personalenyt  
Pr. 1/11 er Jens Peter ansat i Fleksjob som pedelmedhjælper ved os. Jens Peter har været i 
praktik via jobcenteret i 1 år nu, så det er dejligt vi nu kan give ham en ansættelse, som 
foreløbig løber skoleåret ud.  
 
25/10 starter Janette i praktik ved os, via jobcenteret. Janette vil være tilknyttet sfo. 
 
  



 Lorem Ipsum 

Featureuge  

I uge 37 afholdt vi skoleåret første Featureuge. 
Dette med det overordnede tema ”Let’s get active”. 
Det blev en god uge med masser af sjov, 
opfindsomhed, bevægelse og læring.  

Lige om hjørnet venter endnu en Featureuge – 
denne gang med temaet: ”Generationer mødes”.  
Lige nu er planlægningen i fuld gang, internt og vi 
glæder os til at præsentere for børnene og jer, hvad 
der skal ske.  

Da vi, som skole, altid bestræber os på at få fyldt klasserne op fra 0. klasse, er vi meget interesserede i, at 

I skriver yngre søskende op på skolen. På denne måde har vi et billede af, hvor mange børn vi kan regne 

med i det givne skoleår og hvor meget vi skal ud at markedsføre sideløbende. Derudover får vi et mere 

langsigtet billede af, hvordan det ser ud med elevtallet.  

Så har I yngre børn, som ikke er skrevet op og som I ønsker en plads på Den Nye Friskole, så ville vi 

blive rigtig glade, hvis I vil gøre det.  

Det samme gør sig gældende, hvis I hører om nogen, der endnu ikke har børn på skolen, men som har 

interesse – fortæl dem, at det aldrig er for tidligt at melde dem ind. 

____________________________________________________________________________________  

Husk at skrive yngre søskende op på skolen 

MAGASINET FRI 

Hvis I, som forældre vil følge med i friskoleverdenen, læse om interessante emner, læse om tiltag 

på andre skoler, så anbefaler vi at downloade App’en ”magasinet fri”.  

________________________________________________________________________ 
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Ny sundhedsplejerske på skolen  

I sidste uge havde vi i personalegruppen, besøg af skolens nye sundhedsplejerske, Bitten 

Uttrup. Bitten kom forbi på et personalemøde, for at fortælle om hvordan I og vi kan bruge 

hendes kompetencer og om, hvilke børn hun skal se i dette skoleår. Bitten er nu oprettet på 

Forældreintra, så her kan I, som forældre, skrive til hende, hvis I har brug for det. 

I dette skoleår ser hendes besøg sådan her ud: 

0. klasse: Individuelle undersøgelser – MED forældre 

1. klasse: Bitten kommer og underviser klassen i kost/motion og efterfølgende følges der op på 

undersøgelsen fra 0. klasse – forældre deltager kun ved behov 

3. klasse: Individuelle undersøgelser – MED forældre  

5. klasse: Individuelle undersøgelser – uden forældre (forældre med ved behov) 

6. klasse: Synsprøve til alle elever – uden forældre  

 

Vi kender på nuværende tidspunkt ingen datoer, men som hidtil, bliver børnene indkaldt i god 

Adresse ændring  
Husk at melde til 
kontoret, hvis I 
ændrer adresse. 
Vores interne 
system kan ikke 
finde ud af det 
ellers ☺   

Idrætstøj  
Vi oplever ofte at børnene har glemt deres idrætstøj. Vi har derfor 
lavet kasser med ekstra idrætstøj + håndklæde som børnene låner, 
når de har glemt. Efterfølgende får de det med hjem og det skal så 
bringes retur, når det er vasket. Dette for at de kan deltage i 
undervisningen på lige fod med alle andre.     



 

 

 Skolernes motionsdag + ny udklækkede Iron-kids!  

Så fik vi veloverstået Skolernes motionsdag, som i år var præget af flere 

forskellige aktiviteter. Den almindelige løbe/fitness tur, dans med 

”Aktiv Rundt”, tunnelmaling og ikke mindst valgfagsholdets ”eksamen” 

med gennemførelse af et rigtigt triatlon-stævne.  

Det blev en vellykket dag med sjov, bevægelse og fællesskab på tværs af 

klasserne.  

For nogle er det godt at have ferie nu, for vi tror godt nok der er trætte 

børneben i blandt – sikke en indsats af alle J  

Vigtige datoer:  
Uge 42: Efterårsferie. Skolen har lukket. 
2/11 2017: Åben skole* klokken 15-17.30 
Uge 46: Featureuge: Generationer mødes 
uge 47, 48, 49: skole/hjem samtaler. 
Nærmere info og tilmelding kommer senere  
21/12: Juleferie 

 
* I år deltager Den Nye Friskole i ”åben skole” som 
er et landsdækkende initiativ for alle skoler. Her 
kan alle interesserede komme at se skolen og få et 
indblik i hverdagen. Det endelige program er ikke 
på plads, men sæt endelig kryds og spred rygtet  – 
jeres børn får også en særlig invitation om at 
komme ekstra i skole denne dag J   
Det betyder at skumringshygge i SFO er 
aflyst, så se bort fra tidligere udmeldte dato 
for arrangementet. 
 

I ønskes alle en rigtig dejlig efterårsferie  


