
  Vilsted Friskole 

Informationsbrev uge 19, 2020 

Kære forældre, 

 

I skrivende stund ved vi ikke, hvornår vi får lov at få 6.-8. klasse i skole igen, men vi håber, at det 

bliver snart😊 

Vi har planerne klar til modtagelsen af de store elever, men der vil være en hel del praktiske ting, 

som vi skal have klaret, før vi i givet fald vil kunne tage imod dem – ting vi ikke kan gå i gang 

med, før vi har en konkret udmelding fra politikerne. Derfor vil vi desværre ikke kunne tage imod 

dem allerede fra på mandag, selvom der skulle blive åbnet for det. Hvornår vi i givet fald vil være 

klar, kommer til at afhænge af nogle forskellige ting, men jeg kan forsikre jer, at får vi lov at få 

dem i skole igen, vil vi gøre vores yderste for, at det bliver så snart som muligt😊 I tilfælde af, at 

der bliver åbnet, vil I modtage en mail mandag eftermiddag om, hvornår og under hvilken form, vi 

kan modtage eleverne. 

 

Der er mange hvis’er i øjeblikket, så der er ikke andet at gøre end at afvente politikernes 

udmeldinger og få det bedste ud af de muligheder, vi til hver en tid har😊 

 

Med venlig hilsen 

Sonja 

 

Lektier mm. 

Selvom skoledagen er anderledes i denne tid, vil der stadig være nogle lektier, som skal laves 

hjemme. Det er også stadig nødvendigt, at børnene har de ting med, de skal bruge – bøger, hæfter, 

penalhus, PC el.lign. (5. klasse) mm. 

Vi oplever desværre, at der gennem de seneste par uger er sket et skred i retning af, at flere og flere 

børn ikke får lavet deres lektier og ikke har deres ting med. 

Vi håber, at I vil være opmærksomme og behjælpelige, så børnene får lavet lektier og har deres 

ting med. 

 

 



  Vilsted Friskole 
Lån af bænke og borde af Muslingegruppen! 

Vi har fået lov at låne nogle bænke og borde til udendørs brug af Muslingegruppen i Løgstør. Det 

er vi rigtig glade for😊 

På mandag kommer Mogens Lynge, som er freelance-fotograf/-journalist for bl.a. 

Vesthimmerlands Folkeblad og Lokalt Indblik, forbi Vilsted Friskole. Han vil gerne tage nogle 

billeder af vores børn, mens de sidder på/ved de lånte udendørsmøbler. Billeder og tekst vil ifølge 

planen blive bragt i Vesthimmerlands Folkeblad og på Lokalt Indblik. 

 

Klasserne 

0. klasse: Det er vigtigt, at børnene har deres gule postmappe med i tasken hver dag. Vi har ingen 

mapper i klassen, og børnene har alle deres papirer samt lektiesedlen i den gule postmappe. Alle 

børnene får en ny læsebog med hjem hver fredag. Børnene skal helst læse lidt hver dag i læsebogen 

sammen med jer. I hjælper bare hinanden med at læse. Vi læser højt for hinanden hver fredag, så 

godt vi kan. 

Børnene har næsten accepteret vores nye hverdag med håndvask og afstand. Vi kan desværre ikke 

lege små lege på klassen som før, men vi kan heldigvis være meget ude i det gode vejr😊 I 

tirsdags havde vi igen en lille snak om Corona. Børnene håber på, at den vil være HELT væk efter 

sommerferien, så vi igen kan holde en rigtig fødselsdag…. Og dele lidt GUF ud i klassen😊 

God miniferie til jer. 

Med venlig hilsen Mette og Morten 

 

2. klasse: 

Det er dejligt at være ude med 2. klasse. Vi har jo vores helt eget område med hjemmelavede borde 

og en fin tavle. Vi laver en masse forskelligt både ude og hjemme (og ind imellem inde), men vi 

bruger også bøgerne. Så husk endelig både den grønne og den gule mappe samt den sorte 

skriveplade😊 

Venlig hilsen Pernille 

 

4. klasse: 4. klasse kan godt lide at lave bål, så vi har aftalt, at vi igen på mandag vil lave bål og 

koge vand til te eller kakao. Helle Bay har givet os noget kakao, så I behøver ikke selv medbringe. 

Tak for det😊 



  Vilsted Friskole 

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god bededagsferie        

Eleverne spurgte, om de måtte tage cup-noodles med, hvortil svaret var, at det er op til jer forældre, 

hvad I synes, der skal i madpakken. Alternativt kan der medbringes kartoffelmos eller suppe, men 

det er selvfølgelig ikke noget, man SKAL have med. 

Eleverne skal selv have kopper og bestik med😊 

Vi håber, at idéen er ok med alle jer forældre. 

Venlig hilsen Pernille 

 

5. klasse: Fra næste uge er der ændringer i jeres skema. I skal i den kommende periode have 

følgende lærere: Mandag – Kasper, Tirsdag – Marianne, Onsdag – Mathias, Torsdag – Kasper, 

Fredag – Marianne. 

Lærerne vil orientere om, hvad der bliver arbejdet med de forskellige dage. 

 

7. klasse: Kære 7. klasse. 

Fra næste uge bliver der ændret lidt i jeres skema, da I skal have mig til matematik igen. 

Matematik bliver fremover om torsdagen, da jeg har undervisning på skolen de andre dage. Det 

betyder således også, at det er en ”hel dag”, I har sammen med mig. 

Indtil vi får mulighed for andet, vil vi mødes på hangouts kl. 9-13 og have undervisning. Der vil 

selvfølgelig være spise- og strække-ben-pauser i løbet af dagen. 

Jeg har savnet jer og glæder mig til at se jer alle sammen igen😊 

Venlig hilsen Pernille 

 

SFO 

Husk tilmelding til SFO i sommerferien. Vi vil gerne høre fra alle, også dem der ikke har brug for 

pasning, senest 20. maj. 

Hilsen Peter 

Ingen forældrerengøring indtil videre. 


