12/2 2021
Uge Nyt fra Kontoret

Så er vi nået frem til vinterferien, som i år virkelig lever op til sit navn.
Den seneste uge har 0. – 4. kl. igen givet skolen liv. Hvor er det dejligt at høre børnestemmer på
skolen, og selvom klasserne har været delt op, har der været god stemning overalt. Allerede første
dag var der mange legeaftaler i de fremmødte klasser, hvilket viser det store behov der er for at
opleve fællesskab igen.
I SFO har vi kaldt ekstra vikarer ind, så klasserne har kunne være adskilt også i SFO tiden. Nogle
forældre har været i tvivl om det stadigvæk kun er for dem der har brug for nødpasning. Det er det
ikke. SFO er åben for alle de børn, som plejer at gå i SFO. Men vi slutter kl. 16:00 fordi vi hver dag
skal åbne allerede kl. 11:45.
I ugens løb, har der været tid til at lege ude, og til at
komme i skoven. Der er blevet malet
fastelavnstønder og bagt boller.
De fjern underviste har også haft spændende
grønne dage, med forskellige sjove og lærerige
aktiviteter. Jeg er sikker på at der nu er mange der
ved hvad Lifehacks er, og det er da utroligt så
mange fif de finder til at gøre ting lettere. Så følg 6.
– 9. kl. og se Lifehack.
Der har også været naturfags undervisning med udgangspunkt i skolen, det var dog lidt koldt, så
de valgte at gå i Bifrost.
I år er fastelavn aflyst mange steder, men på Friskolen giver vi de mindste mulighed for at være
klædt ud og slå katten af tønden i dag.
Lærerne har virkelig gjort en stor indsats for at gøre disse dage til noget særligt, og i dag har de
også lavet en særlig hilsen til de elever der ikke må komme hen på skolen. På den måde holder vi
fast i fællesskabet og de varme tanker til hinanden.

SFO
SFO er åben for børn fra 0. – 4. kl. der er indskrevet.
Hver dag kl. 6:45 – 16:00
Da klasserne skal være adskilte, kan man ikke lave legeaftaler på tværs af
klasser. Vi opfordrer til at I forældre selv laver legeaftalerne i den kommende periode.

Sundhedsstyrelsen
SST har sendt et brev og en pjece, som er delt på Intra til forældre i
0. – 4. kl. Heri kan man læse om hvordan man hjælper sit barn og
man kan få svar på aktuelle spørgsmål.
Man kan også læse mere på UVM´s hjemmeside.
På skolen lever vi op til anbefalingerne ved at holde afstand både
inde og ude. Der luftes ud og dagligt bliver skolen gjort rent og
sprittet af.

Eksamen
De skriftlige eksaminer for 9. kl bliver:
Dansk skriftlig fremstilling, dansk retskrivning og dansk læsning.
Matematik uden og med hjælpemidler.
Mundtlig skal de op i dansk og engelsk.
Der er to udtræksfag, hvor standpunktskarakteren ophøjes til prøvekarakter. Disse to fag må først
offentliggøres 26. marts.

God vinterferie til alle

