
 
 

 

Nyhedsbrev 
J U N I  2 0 1 8   

Farvel til 2 ansigter 
 
Desværre må vi også sige farvel til både Jesper og Johanne til sommer.  
 
Jesper var i forvejen ansat i et årsvikariat, og vil nu igen vie hele sit arbejdsliv 
til tømrerarbejdet, og Johanne skal til september læse til lærer i Århus. Det er 
2 meget vellidte personer på skolen, som i den grad vil blive savnet. Vi 
ønsker dem begge held og lykke fremad.  
 
 

Nyt siden sidst – 
bedre sent end aldrig! 
Så blev det endeligt 
muligt at få jer 
informeret om en hel 
masse ting. Vi beklager 
ventetiden, men 
grundet læreransættelse 
osv. er skoleårets 
planlægning blevet 
udsat lidt mere end vi 
plejer.  
 
Men nu er vi næsten 
klar – så læn jer tilbage 
og læs med ☺   
 
Hilsner fra Søren og 
Vivi  

  

Velkommen til en ny lærer  
  

Så har vi afholdt ansættelsessamtaler, og kan 
præsentere Line Gejl Lund som ny lærer her på 
skolen. Line er 25 år, og bliver færdig som lærer 
her til sommer. Line kan undervise i fagene 
dansk, idræt, Fortælling, KKH og Natur/teknik 
og er som menneske meget aktiv og interesseret i 
idræt og bevægelse. Line starter 1. august. Vi 
glæder os til samarbejdet J  
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Klaselærerfordeling 
 

Nu da vi også har styr på hvem der skal varetage 
Sørens undervisning i kommende skoleår (da han 
skal konstitueres fra oktober) kan vi også 
præsentere klasselærerfordelingen for skoleåret 
2018/19: 
 
 

0. klasse: Marianne Storbjerg 
1. klasse: Sussi Sønnichsen 
2. klasse: Christina Ejby 
3. klasse: Henriette Hayton 
4. klasse: Line Lund 
5. klasse: Ivan Gaseb og Jakob Lassen 
6. klasse: Mette Landberg   

Skemaer for 2018/19 
 
Skemaerne er nu også næsten på plads, og de bliver sendt ud når vi er helt 
sikre på at der ikke er fejl osv. – senest op til sommerferien.  
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Sidste skoledag den 29. juni 2018 
 
Som det er udmeldt tidligere, har vi i år valgt ikke at deltage i Karneval i 
forbindelse med Kløften Festival. Vi bliver i stedet på skolen og giver 
børnene og ikke mindst 6. Klasse, som jo stopper, en god sidste dag inden 
sommerferien.  
 
Programmet er, at vi alle spiser morgenmad ved langborde i skolegården 
og derefter laver forskellige aktiviteter på sportspladsen. Sidst har vi en 
afsluttende fællessamling hvor vi giver 6. klasse ord osv. med på vejen.  
 
Alle har fri kl. 12.45 denne dag og bus/taxi kører klokken 12.55  
(SFO har åbent til klokken 16.00)  
 

 
FORÆLDREHJÆLP: 
 
Vi har 2 dage hvor vi har rigtig meget brug for hjælp fra nogle af jer: 
 
Onsdag den 27. juni klokken 13.30-15.00:  
Vi vil gerne kunne holde en samlet frokost for personalet, så vi kan ønske 
hinanden en god sommer og sige farvel til Johanne og Jesper. Derfor kunne 
vi rigtig godt bruge et par hjælpere til SFO mellem 13.30-15.00 (vi sidder i et 
lokale ved SFO og en fra SFO er hele tiden til stede)   
 
Fredag den 29. juni klokken ca. 8.00-9.00: 
Som nævnt ovenfor, vil vi rigtig gerne spise morgenmad sammen hele skolen 
på sidste skoledag. Det ville være en kæmpe hjælp, hvis vi kunne have et par 
hjælpere til klargøring, ”servering” og oprydning. 
 
Har du tid til at hjælpe på en af ovenstående dage, så skriv endelig til Vivi �  
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Nye tiltag for skoleåret 2018/19 

 
Vi har også i år arbejdet med skoleudvikling og kigget på, hvor vi kunne 
udvikle yderligere og hvor vi kunne ønske os ændringer i praksis. Derfor 
vil vi her præsentere et par ændringer, som er gældende fra 18/19: 
 
Morgensamling: Vi har valgt at vi fremadrettet først har morgensamling 
klokken 8.25-8.45. Der er stadig mødetid for børnene klokken 8.00 (med 
tilsyn fra 7.50) men der vil være undervisning i de første 25 minutter.  
 
Morgenbånd: Det vi i dag kalder læsebånd bliver næste år sløjfet, og der 
vil i stedet være ”Morgenbånd” på skemaet. Det vil være fra 8.00-8.25, og 
der vil her være fordybelse/læsning/opgaver/teori i forskellige fag alt efter 
hvilken lærer, der varetager det den pågældende dag.  
 
WHY: Vi ønsker at bytte om, da vi gerne vil afprøve om børnene kan 
summe ind på deres pladser og blive sat i gang løbende, i stedet for først at 
skulle sætte sig og så igen bryde op og gå til samling.  
 
På fordybelsesdage hver anden fredag vil der fortsat være samling fra 
morgenstunden.  
 
Fordybelsesdage: fordybelsesdagene vil fortsætte som nu, hver anden 
fredag, men vil fremadrettet mere være med et samlet tema for hele skolen, 
og de enkelte lærere vil så vurdere om dagen skal foregå i klasser, på hold 
eller på andre måder.  
 
Klubtilbud: Vi vil fra august forsøge os med at lave klubtilbud til børnene i 
4.-6. klasse. Det vil foregå om onsdagen fra 13.45-15.45 og det vil være 
forskelligt hvilket personale der er på de enkelte dage og hvilke aktiviteter, 
der foregår. Der kommer mere info og tilmelding ud snarest.  
 
WHY: Der er kommet forespørgsler på det og vi 
synes de ældste børn skal have muligheden for at  
mødes i skolens rammer, hvis de har lyst.  
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Skolens 5 års fødselsdag + første skoledag 
 
Som I måske har læst, så kan Den Nye Friskole fejre 5 års fødselsdag den 1. 
August 2018. Det er helt vildt at der nu snart er gået 5 år – at Den Nye 
Friskole har eksisteret i 5 år til sommer!  
 
Det skal selvfølgelig fejres og det vil vi gøre i forbindelse med første 
skoledag, som i år foregår søndag den 12. august. Der er pt. en konkurrence 
i gang, hvor børnene har kunnet aflevere deres bud på en invitation til 
fødselsdagen, men indtil vinderen er fundet, får I lige fakta her: 
 
Den 12. August vil være delt i 2 dele. Klokken 10-11 vil der være den 
traditionelle første skoledag, hvor 0. Klasse synges i klassen og hvor resten 
også har tid i de enkelte klasser. Fra klokken 11-13 vil der så være 
fødselsdagsfest. Her vil være taler, boder, aktiviteter og mulighed for at købe 
sin frokost og bare hygge sig med alle andre familier. Vi glæder os til en 
rigtig hyggelig dag.   
 

Nye tiltag fortsat……… 
 
Gymnastik: vi har et stort ønske om at få endnu mere fællesskab ind på 
skolen. Og er der noget mere fællesskabende end gymnastik? Vi synes at lige 
præcis gymnastik er indbegrebet af fællesskab, og vi ønsker derfor i 
kommende skoleår at hele skolen deltager i 2-3 gymnastikopvisninger. Der 
vil så blive indlagt tid på fordybelsesdage i foråret, hvor der kan øves, 
finpudses osv. Det er tanken at hele skolen deltager. Meget mere om det 
senere.  
 
Kor: Nu da vi på Den Nye Friskole er så privilegerede, at have rigtig mange 
musikalske mennesker ansat, så skal vi selvfølgelig også have gang i et 
skolekor. Så der vil senere komme noget ud omkring at man kan melde sig til 
et skolekor, som vil øve en gang ugentligt.  

 



 

 

 

God sommerferie – og tak! 
 
Tak for endnu et udviklende, sjovt og lærerigt skoleår på vores skole.  
Som altid, står vi her i juni måned og forstår slet ikke, hvor året blev af 
– men bruger vi lidt mere tid på at fundere og reflektere, så har vi da 
faktisk nået en del J  
 
Fra den 29. Juni går vi på ferie og lader op til et nyt skoleår. Vi er 
tilbage med ferie SFO fra mandag i uge 31. I ønskes alle en fantastisk 
sommer – må den blive præcis som I ønsker det!  
 
 

Vigtige datoer i kommende skoleår:  
 
• Torsdag den 30. august 2018, 17-20.30: Forældremøde hele skolen 
• Uge 37: Featureuge ”Teambuilding”  
• 11. September 2018, 14.00-20.00: Arbejdsdag  
• Uge 40: lejrskole 6. klasse  
• 12. Oktober 2018: Skolernes motionsdag  
• Uge 42: Efterårsferie. SFO åben ved mere end 5 tilmeldte børn  

 
 


