
  Vilsted Friskole 

Informationsbrev uge 2, 2021 

Nedlukningen forlænges  

Som I sikkert allerede ved, forlænges nedlukningen af blandt andet skolerne inkl. SFO frem til og 

med 7. februar. For vores vedkommende betyder det, at vi fortsætter hjemmeundervisningen efter 

det skema, vi har nu. Hvis der kommer ændringer, vil de blive meldt ud i så god tid som muligt. 

 

Nødpasning  

For elever i 0.-4. klasse kan der fortsat etableres nødpasning, hvis I forældre ikke har mulighed for 

at arbejde hjemme, og I samtidig ikke har mulighed for selv at finde pasning til jeres barn/børn. 

Hvis der er nogle af jer, som på denne baggrund ønsker nødpasning fra næste uge, er det vigtigt, at 

jeg hører fra jer senest i morgen fredag den 15. januar.  

Send i givet fald en mail til mail@vilstedfriskole.dk med ønsket tidspunkt for nødpasning, dvs. 

dage samt komme- og gåtider. Dette gælder også for jer, der de seneste to uger har benyttet jer af 

nødpasningen.  

Det kan være svært at se flere uger ind i fremtiden, men af hensyn til bemandingen vil vi gerne, at I 

giver besked så tidligt som muligt, hvis I den kommende tid får et behov for pasning, eller hvis 

jeres behov ændrer sig. 

 

Online-undervisning 

Vi oplever fortsat, at vores børn tager rigtig godt imod undervisningen. Det er dejligt for os, at vi 

på trods af den fysiske adskillelse kan være i kontakt med dem dagligt. 

Vi oplever ind imellem, at der er børn, som ikke kan komme ”på”, når klassen er online. Hvis det 

sker for jer/jeres barn, vil vi gerne, at I/eleven selv ringer til den lærer, klassen har – i det omfang 

det lader sig gøre naturligvis. Så vil læreren prøve at hjælpe eleven. 

 

Elevers fravær i forbindelse med online-undervisning 

HUSK at melde fravær/sygdom til klasselæreren eller alternativt til Sonja. 

Klasselæreren kontakter forældrene, hvis elever, som ikke er fraværsmeldt, udebliver fra 

undervisningen. 

Klasserne 
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  Vilsted Friskole 

 

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge       

  

SFO 

 

Forældrerengøring 

 

Lørdag d. 16. januar  

Jens og Mette Jensen, Alex Andersen, Stina Hintze og Richard Grøn, Maria og Lars Jensen, Viktorija og Tomas Tes, 

Tine Valois og George Corrie, Anja og Ulrik Kjær, Kristian Krogsgaard, Sanne og Henrik Bang, Kikki Bang og 

Rasmus Hauthorner, Lykke Søndergaard og Tobias Boje 

 

Lørdag d. 23. januar: 

Line Torp og Lars Roed, Pernille og Allan Maansen, Jesper Kjær Jensen, Helle Bay og Jakob Jakobsen, Sine og Nick 

Iversen, Karina og Kenneth Kristensen, Peter Olesen og Cindie Pedersen, Ausra og Vitalijus Ikramovas, Gitte og 

Morten Kappel, Laila Davidsen og Niels Veggerby, Stine Nielsen og Allan Hansen, Didde og Christian Gregersen 


