
  Vilsted Friskole 

Informationsbrev uge 24, 2021 

Næste uge 

Der er nu ikke lang tid til sommerferien, og vanen tro har vi anderledes aktiviteter og mødetider i 

skoleårets sidste uge. Programmet ser ud som følger: 

 

Mandag: Idrætsdag 

Alle møder kl. 8.00-12.20 

Vi tager til stadion i Ranum (med bus) og afholder idrætsdag med mange forskellige aktiviteter. 

Man må gerne møde ind på stadion v. Multihuset i Ranum kl. 8.30, og man må også gerne gå 

direkte hjem fra Ranum, når vi er færdige ca. kl. 12. Klasselæreren skal blot have besked forinden. 

Husk madpakke, drikkedunk, solcreme og udendørs idrætstøj efter vejret (vær omklædt og 

indsmurt i solcreme hjemmefra). Det bliver ikke muligt at gå i bad bagefter, så det er ikke 

nødvendigt med håndklæde. 

Bussen kører hjemturen ca. 75 minutter tidligere end normalt. 

 

Tirsdag: Rekorddag 

Alle møder kl. 8.00-12.20 

Vi er på skolen og forsøger klassevis at sætte rekorder i alle tænkelige og utænkelige discipliner       

Husk madpakke, drikkedunk, solcreme og tøj efter vejret. 

Bussen kører hjemturen ca. 75 minutter tidligere end normalt. 

 

Onsdag og torsdag: Klasselærerdage 

Alle møder kl. 8.00-13.35 

HUSK bøger til aflevering. 

 

Fredag: Sidste skoledag 

Alle møder kl. 8.00-12.20 

Det er som altid afgangseleverne, som står for dagen.  

Hvad den nærmere kommer til at indeholde, ved vi derfor ikke helt præcist, men det må forventes, 

at man kan risikere at blive lidt våd, så det er en god idé at medbringe et håndklæde og skiftetøj       

Bussen kører hjemturen ca. 75 minutter tidligere end normalt. 



  Vilsted Friskole 
Fra Ungdomsskolen 

Der er stadig plads på følgende hold i sommerskolen: 

- G-kart i Aars 

- Junior E-sport i Aars 

- Lystfiskeri i Aalestrup 

- Stenalder i Ertebølle 

- Tennis i Aars 

- Ridning i Aalestrup 

Der er også mulighed for at få pladser i uge 31, hvis man ikke når at komme med i uge 26. Der er 

tilmeldingsfrist i morgen fredag! 

 

Kalender 

Fredag d. 25. juni – Sidste skoledag 

Mandag d. 9. august – Første skoledag 

Tirsdag d. 10. august – Hest/føl dag 

Onsdag + torsdag d. 11. -12. august – Forældremøder 

 

Klasserne 

4. klasse: Tak for en hyggelig overnatning😊 

På torsdag d. 24. juni skal vi hjem til mig i Løgstør. Eleverne behøver ikke have madpakke med, 

men en lille taske med drikkedunk er det en god idé at medbringe. Vi kører i bussen. Hvis man 

ønsker at afhente sit barn hos mig, kan man gøre det senest kl. 12.40. Jeg vil gerne have besked 

herom. Med venlig hilsen Lea 

SFO 

 

 

Forældrerengøring 

Lørdag d. 19. juni:  

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 Johansen, Lone 

Nielsen og Dennis Andersen, Bettina og Niels Nielsen, Diana og René Olsen, Bettina og Thomas Pedersen 

 



  Vilsted Friskole 

 

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god uge       

 

Lørdag d. 26. juni: 

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 Rahr, Tanja og Ole Jensen 


