
  Vilsted Friskole 

Informationsbrev uge 14, 2021 

Fra bestyrelsen 

I håb om, at vi til den tid må forsamles i en større gruppe, udsættes generalforsamlingen og 

storforældremødet til onsdag den 26. maj kl. 19-21. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Velkommen tilbage 

Det har været en fornøjelse i denne uge også at have hele 7. og 8/9. klasse tilbage på skolen!  

Nu glæder vi os til at se hele 5. og 6. klasse i næste uge       

 

Rulleskøjteløb mm. i skolegården 

Vores børn skal fortsat være opdelt i forskellige udezoner i frikvartererne. Klasserne skiftes til at 

have de forskellige udezoner, så de over en periode får glæde af alle vores gode udeområder. De 

børn, som har udezone i skolegården, må gerne løbe på rulleskøjter eller løbehjul. Det kræver dog, 

at de som minimum bærer cykelhjelm – andet beskyttelsesudstyr kan derudover være en god idé. 

Vi orienterer løbende om hvem, der har skolegården som udeområde. 

 

Affaldsindsamling i uge 15 

Vi har som bekendt tilmeldt os den landsdækkende affaldsindsamling, som løber af stablen i næste 

uge. Det ser ud til, at vejret bliver fint, men sandsynligvis køligt hele ugen, så praktisk og varmt tøj 

og fodtøj er en god idé. HUSK madpakke og drikkedunk. Vi samler affald efter følgende plan: 

Tirsdag 

1. klasse og 2. klasse samler i Ranum (madpakker hos Tanja) 

Onsdag 

7. klasse samler individuelt eller i grupper iflg. aftale med Sonja 

Torsdag  

0. klasse, 3. klasse og 5. klasse samler i Vilsted 

6. klasse samler i Løgstør 

Fredag 

4. klasse samler i Løgstør (madpakker hos Lea) 

 



  Vilsted Friskole 

 

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge       

Klasserne 

 

4. klasse: På mandag får 4. klasse besøg af sygeplejerske og familieterapeut Lis Nielsen fra 

Foreningen Børn og Sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune. 

Hun vil blandt meget andet tale med eleverne om det at miste en, man er tæt på og om det at være 

tæt på en, som har mistet. Lis kommer fra morgenen af og besøget varer ca. en times tid.   

 

5. klasse: På mandag begynder Projekt Grønnegård. Medbring gerne en spade eller skovl (hvis I 

har). Husk arbejdstøj/-handsker og knofedt😊  

Færdighedsregning flyttes til aflevering om mandagen i de uger, klassen møder fysisk ind på 

skolen. 

Mvh. Pernille 

 

SFO 

 

Forældrerengøring 

Lørdag d. 10. april:  

Dorte Hollands og Sonny Rasmussen, Camilla og Brian Nielsen, Janne og Lene Bannebjerg, Annette og Jeppe 

Andersen, Camilla og Sune Kjær, Teresa og Ole Mortensen, Anni og Morten Georgsen, Tina og Allan Johansen, Gitte 

og Per Hedegaard Jensen, Lene og Lars Møller, Eva Hansen og Martin Laursen 

 

Lørdag d. 17. april: 

Mette og Henrik Buchardt, Maria og Andreas Lynnerup, Maria og Jimmi Andersen, Henriette Frænde og Daniel 

Davidsen, Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Bente og 

Martin Bloch, Charlotte og Dan Svendsen, Rikke Dunker, Sandra Steeltoft og Jan Frank 


