
  Vilsted Friskole 

Informationsbrev uge 3, 2021 

Lærerkursus 4.-5. februar 

Dette skoleårs lærerkursus bliver desværre noget anderledes, end vi havde tænkt os. 

Personalet er på kursus de to dage, men det kommer til at foregå på skolen og uden overnatning. 

Børnene bliver hjemme og følger deres skema. Lærerne vil lægge materialer ud til de pågældende 

undervisningstimer, men de er ikke tilgængelige de to dage. Vi vil gøre vores bedste for, at 

materialet er lettilgængeligt, så børnene i videst muligt omfang kan arbejde selvstændigt med det.  

De børn, som er i nødpasning, skal fortsat møde op på skolen, som de plejer.  

I hører nærmere, når vi kommer lidt tættere på. 

Tak til de forældre, som tilbød deres hjælp som undervisere de to dage. Vi håber, I vil byde ind 

igen en anden gang. 

 

Online-undervisning 

Husk at alle elever skal være klar til online-undervisningen, som om de mødte på skolen.  

Dvs. at eleven skal være vågen, have tøj på, have fået morgenmad og have børstet tænder inden, 

undervisningen går i gang.  

Spisning foregår i pauserne, hvilket også gælder for toiletbesøg mm. Der kan naturligvis opstå en 

situation, hvor man er nødt til at gå fra en time, og det tager vi hensyn til, som vi normalt ville gøre 

i en undervisningstime på skolen. 

Hjemmearbejde/lektier laves og afleveres på samme måde, som hvis man går i almindelig skole. 

 

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. 

 

Vedrørende billedskolen 

Billedskolen er af gode grunde lukket i øjeblikket, og vi ved ikke, hvornår den åbner igen. For at 

spare administrationstid, fortsætter vi opkrævningen de kommende måneder, hvorved I kommer til 

at betale nogle måneder forud. Hvis det viser sig, at vi ikke kommer i gang med billedskolen i løbet 
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Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge       

  

af foråret, vil den evt. overskydende betaling for skoleåret 2020/2021 blive refunderet inden 

sommerferien. 

Klasserne 

4. klasse: Vi har valgt at konvertere den sidste time om onsdagen til håndarbejde. Timen kommer 

til at ligge i 3. time om fredagen i stedet for. Dvs. at eleverne fremover har fri efter 3. time både 

onsdag og fredag. Til håndarbejde skal der bruges garn og pap, hvilket kan hentes i forhallen (hvis 

man ikke selv har).  

Hilsen Pernille 

SFO 

 

Forældrerengøring 

 

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 

 

Lørdag d. 30. januar: 

Ulrik Pedersen og Diana Rind, Christina Bundesen og Jørgen Dalsgaard Pernille Grau og Claus Pedersen, Sandra 

Bjørnlund, Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Heidi og Stefan Rasmussen, Mathilde 

Johansen, Lone Nielsen og Dennis Andersen, Bettina og Niels Haldrup Nielsen, Diana og René Fishcer Olsen, Bettina 

og Thomas Pedersen 


