
 

 

Vilsted Friskole 
Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør   Tlf. 98676042    E-mail: mail@vilstedfriskole.dk 

Forældreinformationsskrivelse vedr. nedlukning fra d. 16. december 2020 

 

Kære forældre, 

 

Så gik den desværre ikke længere. Vi bliver nu også omfattet af den landsdækkende nedlukning. 

Fra i eftermiddag kl. 16.00 og frem til og med søndag d. 3. januar er følgende gældende: 

 

Hvem møder i skole, og hvem hjemmeundervises? 

0.-4. klasse møder i skole. 

I morgen torsdag er der almindeligt skema og på fredag er der juleafslutning i klassen kl. 8.00-

12.20, hvorefter eleverne har fri. 

Bussen kører hjemturen ca. 75 minutter tidligere, end den plejer, og da der pga. hjemsendelsen af de 

ældre elever er færre børn med, vil børnene være hjemme væsentlig tidligere end normalt. 

Har man brug for at vide et mere præcist tidspunkt for, hvornår ens barn er hjemme med bussen, 

kan Svend kontaktes på mobil 28810618 

  

5.-9. klasse hjemmeundervises.  

Da vi er så tæt på juleferien betyder det i praksis, at eleverne har fri i morgen, og at de bliver kaldt 

op via Hangouts på fredag kl. 9.00 til ”Juleafslutning” med klasselæreren og resten af klassen. 

   

Frikvarterer 

Børnene inddeles i frikvarterszoner. Én klasse i hver zone.  

0. klasse – Mooncarbanen/kolbøttestativet 

1. klasse – Fritterhaven 

2. klasse – Multibanen og fodboldbanen 

3. klasse – Skolegården 

4. klasse – Gymnastiksalen/Grønnegården 

 

Holdstruktur 

Vi har hidtil haft forskellige hold; idrætshold, temahold og familiegrupper. 

Holdene opløses nu, så al undervisning foregår klassevis. Det betyder også, at familiegrupperne 

opløses indtil videre. 
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Morgensang 

Morgensang aflyses indtil videre. 

 

Den frivillige billed- og musikskole  

Undervisningen er aflyst i morgen 

 

Bus 

Skolebussen kører stadig både morgen og eftermiddag. Muligvis vil børnene komme hjem tidligere, 

da ruten bliver kortere, fordi der er færre børn med.  

 

Tidshorisont 

Dette er gældende frem til og med d. 3. januar 2021. 

Sker der ændringer inden da, vil I blive orienteret. 

 

SFO 

  

SFO’en er fortsat opdelt, så elever fra de forskellige klasser som udgangspunkt opholder sig i 

forskellige rum ude som inde. 

Sidst på dagen, når der kun er få børn tilbage, vil børn fra forskellige klasser kunne samles. 

 

Frittermad 

Der serveres fortsat frittermad. 

 

Legetøj 

På eget ansvar må medbringes et styk legetøj + telefon eller iPad 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Personalet på Vilsted Friskole 


