
  Vilsted Friskole 

Informationsbrev uge 12, 2020 

Kære forældre, 

 

Så er der gået en uge, siden I blev bedt om at holde jeres børn hjemme, og vi på skolen blev bedt 

om så vidt muligt at blive hjemme. Vi har forsøgt at etablere fjernundervisning for jeres børn så 

godt, som det nu har kunnet lade sig gøre. Vi sætter meget stor pris på, at I hjemme gør, hvad I 

kan, for at vores fælles børn modtager så meget undervisning som muligt. Lærerne sidder klar til at 

besvare jeres spørgsmål både via e-mail og via telefonen, og jeg vil gerne opfordre jer til, at I 

benytter jer af den hjælp, I kan få her. 

Jeg håber, I har det godt, og at vi snart får mulighed for at se hinanden igen. 

 

Med venlig hilsen 

Sonja 

 

Generalforsamling i Støtteforeningen Vilsted Friskoles Venner 

Som bekendt er der generalforsamling for Vilsted Friskole d. 22. april kl. 19.00.  

Samme aften umiddelbart efter skolens generalforsamling afholdes der generalforsamling i 

Støtteforeningen Vilsted Friskoles Venner. 

 

Klasserne 

0. klasse:  

Lektier i dansk 

0. klasse laver alle danskbøgerne færdige, så godt de kan sammen med jer forældre. 

Desuden er det vigtigt, at I læser i læsemappen med kopier af ”Pi må si” og ”Søren og Mette” hver 

dag. I læser så meget, som jeres barn kan klare, og husk at alt hjælp fra jer forældre er god 

undervisning. Det er vigtigt, at det er en god oplevelse  

Der er også gode opgaver til hver dag på www.sofaskolen.dk. 

Vi er heldigvis færdige med at hilse på alle bogstaverne. 

0. klasse får nye opgavebøger i dansk, når vi mødes igen. Børnene vil også få en ny lille/kort 

læsebog med hjem, som vi bytter hver uge. 

Det her er en speciel situation som vi ikke har haft mulighed for at forudse. 

http://www.sofaskolen.dk/


  Vilsted Friskole 

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge       

Håber I har det godt, og hils jeres skønne unger  

Med venlig hilsen Mette 

 

2. klasse: 

Skole/hjem samtalerne udsættes på ubestemt tid. Ny dato meldes ud, når vi ved lidt mere om, 

hvornår vi må mødes på skolen igen. 

 

Fritternyt! 

Rengøring lørdag d. 21/3 + 28/3: 

Ingen rengøring 

 

Rengøring lørdag d. 4. april 

Peter Olesen og Cindie Pedersen, Maria og Jimmi Andersen, Henriette Frænde og Daniel Davidsen, Julie Wellejus og 

Bjarki Thráinsson, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Bente og Martin Bloch, Charlotte og 

Dan Svendsen, Rikke Dunker, Susanne og Kim Christensen, Sandra Steeltoft og Jan Kristian Lundskov 


