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Fra bestyrelsen: 
Vedrørende ferieplanen for skoleåret 2019/2020 - se vedhæftede. 
Ferieplanen for det kommende skoleår er vedtaget. Udgangspunktet er taget i den 
ferieplan, som er gældende for kommuneskolerne. 
For det kommende skoleår har bestyrelsen besluttet at flytte en enkelt feriedag i 
forhold til den kommunale plan. Det drejer sig om den feriedag, som ligger på 
grundlovsdag, dvs. d. 5. juni 2020, som flyttes til fredag d. 3/1-2020. Hermed bliver 
juleferien på 2 hele uger, og skolen skal ikke varmes op bare for en enkelt skoledag 
(fredag d. 3/1 2020). Derudover har skolen mulighed for at tage på lejr i uge 23, hvor 
grundlovsdag ligger. 
 
Julekager! 
HUSK at hente bestilte småkager på søndag kl. 15.00. Hilsen 6. klasse. 
 
Nyt fra Støtteforeningen! 
I aften til julefesten er det muligt at forny eller tegne medlemskab af 
Støtteforeningen. Det koster 100,- kr. pr. husstand. Der kan betales med mobilePay 
eller kontant. Der trækkes lod om en flot buket blandt dem, der tegner medlemskab i 
aftenJ Med venlig hilsen Gitte Greth 
 
Vigtig information vedrørende sidste skoledag torsdag d. 20/12. 
Som det fremgår af vedhæftede program for juleafslutningen på torsdag, skal vi 
blandt andet holde afslutning i kirken. TV2 Ekko skal lave et program om det at 
være ny præst, og i den forbindelse kommer de og filmer under juleafslutningen i 
kirken. Det betyder, at vores børn med al sandsynlighed også vil blive filmet og 
dermed komme på tv, når programmet skal vises. Det er dog vigtigt her at 
understrege, at det ikke er vores børn, programmet handler om. Vi ligger ikke inde 
med informationer om hvornår og på hvilken kanal, udsendelsen bliver vist. Har I 
spørgsmål, er I som altid meget velkomne til at kontakte osJ 
 
Vi ses i aften! 
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen i aftenJ 
HUSK at vi begynder kl. 18, men børnene skal være her kl. ca. 17.30. 
 
Vedhæftede filer: 

- Ferieplan 2019/2020 
- Tilbud fra den kommunale ungdomsskole! 
- Program for sidste skoledag torsdag d. 20/12 (BEMÆRK at børnene har fri 

kl. 12.00, hvor SFO åbner, og at bussen kører kl. 12.15 og igen kl. 14.15.) 
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Vilsted	Friskoles	personale	ønsker	jer	en	rigtig	god	uge	:-)	

Klasserne 
1. klasse: Læsebog + arbejdsbog er lagt i kassen på juleferie. Næste uge arbejder vi 
med forskellige danskfaglige juleværksteder. Eleverne har fået et julelæsebingo med 
hjem i postmappen. Har man pladen fuld, udløser det en gevinst efter ferienJ  
1.-2. klasse: På tirsdag har vi sidste tematime i forbindelse med vores emne om 
Martin Strid. HUSK bøger! 
4. klasse: HUSK at aflevere lånte strikkepinde + restgarn til Pernille. 
Fritternyt!  

- HUSK at vi går på juleferie torsdag d. 20/12 kl. 16.30. Vi er tilbage igen 
torsdag d. 3/1 kl. 6.30J 

Rengøring lørdag d. 15/12: 
Mette og Henrik Buchardt, Christina Bundesen og Jørgen Dalsgaard, Pernille Grau 
og Claus Pedersen, Annette og Jeppe Andersen, Signe og Niels With Baggesen, 
Morten Bøge og Pernille Riis, Karina og Kenneth Christensen, Stina Hintze og 
Richard Grøn, Pia og Preben Riisgaard, Annette og Henrik Sloth, Helle Møller og 
Poul Jacobsen, Rikke Magnusson og Jacob Hansen 
 
Rengøring lørdag d. 22/12: 
Michael og Pernille Vigsø Bagge, Mette og Carl Lolholm, Laila og Claus Sørensen, 
Maria og Lars Jensen, Viktorija og Tomas Tes, Tine Valois og George Corrie, Anja 
og Ulrik Kjær, Kristian Krogsgaard, Sanne og Henrik Bang, Diana Byrialsen og 
Henrik Spandet Poulsen, Lykke Søndergaard og Tobias Boje. 


