
  Vilsted Friskole 

Informationsbrev uge 43, 2020 

Helle har fået nyt job 

Den 12. november må vi desværre sige farvel til Helle, fordi hun har fået nyt job.  

Helle har været lærer på skolen i mere end 13 år, og hun har gennem årene på mange måder sat sit 

positive præg på skolehverdagen for både børn, forældre og kolleger. Vi kommer til at savne Helle 

og takker hende for alt det, hun gennem årene har givet Vilsted Friskole, og vi ønsker hende stort 

tillykke med det nye job og al mulig held og lykke fremover! 

Vi forventer at kunne ansætte en lærer, som kan tage over efter Helle – i første omgang frem til 

sommerferien. 

 

Ida har sidste arbejdsdag på onsdag, og Lea vender tilbage fra barsel 

Ida har som bekendt været barselsvikar for Lea, som kommer tilbage fra og med torsdag d. 5. 

november. Ida stopper allerede på onsdag, fordi hun har fået nyt job. Stort tillykke til Ida med 

jobbet! Vi takker Ida for alt det, hun har givet Vilsted Friskole, og vi ønsker hende al mulig held og 

lykke fremover!  

Vi kommer til at savne Ida, og samtidig glæder vi os til, at Lea kommer tilbage😊 

Det vil primært være vores faste vikar Julie, som dækker Idas/Leas skema de fem skoledage efter, 

Ida er stoppet, og indtil Lea begynder. 

 

Klasserne 

 

SFO 

I uge 44 deltager SFOen igen i ”Bag for en sag”. Som sædvanlig går alle de indtjente penge direkte 

til Børns Vilkår og BørneTelefonen. I år bager vi chokolademuffins, der sælges på to måder:  

Der kan senest den 28/10 bestilles poser med 4 muffins til 21 kr. pr. pose på mail til 

tanja@vilstedfriskole.dk. Pengene skal betales via MobilePay på nr. 67983. De bestilte muffins 

kan hentes i SFOen fredag den 30/10. Derudover kan eleverne også købe muffins i skolens bod 

fredag den 30/10. Her vil 1 muffin koste 5 kr. ☺ 

Vi håber, at så mange som muligt vil bakke op om denne sag, så vi kan få sendt en masse penge 

afsted.  

mailto:tanja@vilstedfriskole.dk


  Vilsted Friskole 

 

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære forældre i 3.klasse  

 

Forældrerengøring 

Lørdag d. 31. oktober: Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Heidi og Kim Buus, Rikke og Søren Torp, Tina 

Poulsen og Thomas Hedegaard, Maja Madsen og Kim Pedersen, Morten Bøge og Pernille Riis, Mette Randrup og 

Mikael Vittrup, Claudia og Bogdan Azamfirei, Cille Gram og David Hundahl, Lasse Uhrbrand, Lotta og Dennis Rahr, 

Tanja og Ole Jensen 

 

 



  Vilsted Friskole 
 
Tiden sig nærmer :) -på onsdag er det blevet tid til efterårets skole/hjem samtaler. 

 

Vi vil gerne byde Jer til en samtale om jeres barns faglige udvikling og trivsel i 
skolen. 

Vi har afsat 20 min. til hver samtale,  og vi håber I kan få tiderne til at falde i 
”hak”, ellers er I velkomne til at bytte indbyrdes, blot I giver besked til os :). 

 

Vi glæder os til at se jer. 

 

Bedste hilsner Marianne og Pernille. 

 

 

 

 

13.50-14.10 Ida Marie 

14.10-14.30 Sofia 

14.30-14.50 Lea 

15.00-15.20 Ida 

15.20-15.40 Malthe 

15.40-16.00 Emma 

16.10-16.30 Emilie 

16.30-16.50 Josephina 

16.50-17.10 William 

17.10-17.30 Noah 


