
  Vilsted Friskole 

Informationsbrev uge 18, 2021 

Fra bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De skolebestyrelsesmedlemmer, som er på valg, genopstiller, men nye kandidater er meget 

velkomne til at melde sig       

 

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

Velkommen tilbage på fuld tid! 

Det er virkelig dejligt at have alle børnene på skolen igen       

 

Elever flyttet 

William i 3. klasse og Alexsander i 6. klasse er flyttet. Vi takker for de år, de har været hos os og 

ønsker dem og deres familie held og lykke fremover. 

 

Rengøring 

Det er nødvendigt, at forældrerengøringen på hverdage ikke påbegyndes tidligere end kl. 15, da vi 

indtil det tidspunkt stadig har børn i husene. 

 

 

Generalforsamling på 

Vilsted Friskole 

Der afholdes generalforsamling for  
Vilsted Friskole og Vilsted Friskoles Venner 

i salen på Vilsted Friskole 
onsdag d. 26. maj 2021 kl. 19.00. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Bestyrelserne 

 



  Vilsted Friskole 
LUS 

Vi har lus på skolen, så vi vil gerne, at I lige tjekker jeres børn og får dem behandlet, hvis de skulle 

være ramt. Dette gælder for børn på alle årgange, da lus er glade for både små og store hoveder       

 

Medbring udetøj hver dag 

Det anbefales fortsat, at vi er ude i det omfang, det giver mening i forhold til undervisningen. 

Medbring derfor overtøj passende til vejret. 

 

HUSK at vi holder fri torsdag den 13. og fredag den 14. maj pga. Kr. himmelfartsferien. 

Ugebrevet udkommer derfor i næste uge allerede onsdag. 

 

 

Klasserne 

1. og 2. klasse: Vi er i tema startet op på nyt emne om robotter. Forløbet skal afsluttes med, at vi 

skal bygge vores egen robot af genbrugsmaterialer. Derfor må børnene gerne medbringe papkasser, 

rør eller lignende, som kan bruges til det formål. 

Hilsen Tanja og Kasper 

2. klasse: Husk idrætstøj om onsdagen - vi er som udgangspunkt ude, men kryber i skjul hvis 

vejret er slemt. 

5. klasse + 7.-9. klasse:  På mandag den 10. maj tager vi på udflugt til Thy for at se på 

randmoræne ved Silstrup Hoved syd for Thisted. Eleverne møder og har fri til normal tid. Vi kører 

ca. kl. 8.30 og er tilbage ca. kl. 13.30.  

HUSK en god madpakke + drikkedunk. Vi skal gå et stykke fra parkeringspladsen langs stranden, 

så det er vigtigt, at man har tøj og fodtøj på efter vejret. Det er ikke nødvendigt at medbringe 

skoletaske blot en lille taske til madpakke mm. 

 

SFO 

Husk at aflevere sommerferieseddel senest 12. maj 

Bemærk at skole og SFO er lukket torsdag/fredag i næste uge pga. Kr. himmelfartsferien 



  Vilsted Friskole 

 

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge       

Forældrerengøring 

Lørdag d. 8. maj:  

Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Heidi og Kim Buus, Rikke og Søren Torp, Tina Poulsen og Thomas Hedegaard, 

Maja Madsen og Kim Pedersen, Morten Bøge og Pernille Riis, Mette Randrup og Mikael Vittrup, Claudia og Bogdan 

Azamfirei, Cille Gram og Lasse Uhrbrand, Lotta og Dennis Hornbech Rahr, Tanja og Ole Jensen 

 

Lørdag d. 15. maj: 

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

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

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

Thomas Pedersen 


