
Indhold: få snakket godt sammen - hjemmeundervisnings-hjemmeside - nødpasning - nye 
grupper - fastelavn i børnehaven - Generalforsamlingen 2021 - forslag til et punkt 
 

7.2. - 1. skoledag på skolen efter nødundervisning kl. 08.00 
12.2 - fastelavn i børnehaven 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra friskolen 
 
Vil vi så gerne gøre det så godt, så godt her fra skolen af, og vi ved, at vi ikke helt kan være 
tilfredse med det, vi leverer lige nu, for det er ikke lige så godt, som hvis vi kunne være 
sammen.  
Vi ville ønske, at vi kunne sidde sammen i klasserne igen og have en almindelig hverdag. Det 
må desværre vente lidt endnu. 
 
Vi oplever også, især blandt vores ældste elever, at det begynder at trække tænder ud at skulle 
sidde foran skærmen dag ud og ind og ikke kunne være sammen og aktiv på samme måde, 
som man plejer. 
Derfor er det vigtigt, at vi sørger for at få snakket godt sammen, både skole og forældre, 
men også skole og børn og forældre og børn. Så vores opfordring herfra vil være, at hvis 
børnene hænger lidt med hovedet derhjemme, så sørg for at få dem i tale og gerne mens I er 
aktive udenfor. 
 
Vi er også glade for, at I har taget så godt imod vores hjemmeundervisnings-hjemmeside. 
Vi vil gerne høre, hvis I oplever, at der er ting, som kan forbedres. 
Vi arbejder fortsat for at forbedre vores struktur og kommunikation, så vi kan støtte op om 
alle vores familier. I er meget velkomne til at ringe til os, hvis I har brug for os på nogen som 
helst måde. 
 
Vi har i denne uge haft de første børn i nødpasning. Det er rart, at der er lidt børn i huset. Det 
vil der også være i næste uge. 
________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 
Nyt fra børnehaven og SFO 
 

Nyhedsbrev uge 3, 2021 
 
Kalender 
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Børnene er ved at falde til i de nye grupper. Rød gruppe boltrer sig på torvet og "leger" 
skolebørn, nu de "rigtige" skolebørn ikke er her. 
 
Vi holder stadig fastelavn i børnehaven, selvom der er corona. Vi holder det bare gruppevis, 
og der er købt både tønder og køller til alle grupper. Dato for dette er fredag d. 12. februar. 
Børnene må gerne komme udklædt. nærmere info følger, når tiden nærmer sig. 
 
Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra bestyrelsen 

Generalforsamlingen 2021 skulle efter planen afholdes i april, men som det ser ud lige nu, 
er det tvivlsomt, om det bliver muligt. Men hvis nogen har et forslag til et punkt, de gerne 
vil have på dagsordnen, så send det gerne nu.  
Hvis ikke det er muligt at afholde generalforsamlingen til tiden, så vil den lige som sidste år 
blive flyttet til senere på året. 
 
Næste bestyrelsesmøde 20.1. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold: 
 
Forældrerengøring er aflyst indtil videre. 


