
  Vilsted Friskole 

Informationsbrev uge 16, 2021 

Skole/hjem samtaler 

Vores skole/hjem samtaler er blevet skubbet i år pga. Corona. Vi er lidt i tvivl om, hvordan formen 

på samtalerne bliver (om de bliver online eller med fysisk fremmøde), men vi ved, at vi afholder 

dem på nedenstående datoer.  

Forårets skole/hjem samtaler vil pga. det særlige skoleår primært have fokus på elevernes trivsel, 

men opmærksomheden vil selvfølgelig også blive rettet mod deres arbejdsindsats og faglige 

udvikling. Vi beder om, at de af jer, som ønsker en skole/hjem samtale, giver klasselæreren besked 

senest den 1. maj. Herefter vil samtaleplanerne i de forskellige klasser blive lavet. 

0. klasse: 20. maj 

1. klasse: 25. og 27. maj 

2. klasse: 12. maj 

3. klasse: 26. maj 

4. klasse: 25. og 27. maj 

5. klasse: 27. maj 

6. klasse: 8. og 10. juni 

7. klasse: 11. maj 

8/9. klasse: 20. maj 

 

Billed- og musikskole 

Vi må desværre erkende, at vi ikke kommer i gang med hverken billed- eller musikskole på denne 

side af sommerferien. Nogle af jer har betalt forud for billedskole, og I vil få pengene retur. 

 

Opkrævning af penge til lejrskolemad 

Hver år opkræver vi et beløb til dækning af mad på lejren. I år er det 125,- kr. Selvom vi endnu 

ikke ved, om vi kommer på lejr, tillader vi os alligevel at opkræve pengene. I tilfælde af, at 

børnene ikke kommer på lejr, vil vi bruge pengene til noget særligt for børnene inden 

sommerferien. Hvad det i givet fald bliver, har vi ikke på plads endnu, men det giver vi 

selvfølgelig lyd om, hvis det bliver aktuelt       

 



  Vilsted Friskole 
Klasserne 

0. klasse:  

Torsdag den 29/4 tager 0. klasse på tur ud og besøger Mette. 

Vi kører i bussen, når børnene møde ind, og vi er tilbage på skolen igen kl. 12.25. 

De skal ikke have skoletasker med, men til gengæld en lille taske med deres madpakke og tøj til at 

kunne være ude. 

Fredag den 30/4 læser/bytter vi ikke læsebøger, da det er Store 

Bededagsferie den dag, så de har den samme bog i 2 uger. 

 

1. og 2. klasse: 

1. og 2. klasse holder piratfest i næste uge. 

Vi skal afslutte vores emne om pirater, hvor vi skal lave piratmad, spille piratmusik og lave 

piratgymnastik. 

Ingen madpakker. 

Hiv ohøj og en halv flaske saftevand! 

 

3. klasse: 

Vi besøger Idas fars gård i morgen, så husk tøj og madpakke, der passer til gårdbesøg. Vi kører kl. 

9.15 og er hjemme igen kl. 12.20. 

 

7. og 8/9. klasse: 

Mandag og onsdag i næste uge skal vi have udendørs undervisning. Medbring tøj efter vejret og en 

skoletaske indeholdende almindelige skoleting som bøger, penalhus, computer mm. samt 

madpakke til hele dagen + vanddunk. Hvis det regner, er vi så vidt muligt under tag, men det kan 

ikke undgås, at vi i perioder vil have undervisning uden overdække (computerne vil naturligvis 

ikke blive brugt ude, hvis det regner). Derfor skal eleverne medbringe regntøj, hvis vejrmeldingen 

siger, at der er risiko for nedbør. 

I næste uge arbejder vi med en blanding af naturfag (primært geografi) og matematik samt et 

fælleskommunale kunstprojekt, som vi deltager i sammen med kommunens øvrige grundskoler. 

Jeg glæder mig til nogle spændende og hyggelige dage sammen med de unge mennesker😊 

Hilsen Sonja 



  Vilsted Friskole 

 

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge       

SFO 

 

Forældrerengøring 

Lørdag d. 24. april:  

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. 1. maj: 

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

Iversen, Karina og Kenneth Christensen, 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 


