
  Vilsted Friskole 

Informationsbrev uge 3, 2022 

Lærerkursus 

Vi har blandt andet pga. coronasituationen valgt at lave programmet lidt anderledes både for 

vores lærerkursus (som løber af stablen d. 17.-19. marts) og for børnenes skolegang de to 

skoledage. 

I år tager vi først af sted torsdag eftermiddag. Børnene skal derfor møde almindeligt i skole om 

torsdagen. De har dog fri lidt tidligere, end de plejer, nemlig kl. 12.20. Bussen kører børnene 

hjem ca. 75 minutter tidligere end normalt. 

Vi vil dog stadig gerne invitere jer forældre til at være lærere for en dag om fredagen. Tak til 

Gitte (mor til Mikkel i 7. kl.) som har meldt sig til at forestå undervisningen af 7.-9. klasse. 

Hvis der er nogle af jer, som har mod på at undervise vores børn fredag den 18. marts, må I 

meget gerne kontakte Sonja på mail@vilstedfriskole.dk 

For de af jer, som ikke har prøvet det før, kan jeg fortælle, at Peter og Sonja i god tid forinden 

afholder et møde med de forældre, som har meldt sig som undervisere. Her aftaler vi med 

hinanden, hvad der arbejdes med, hvor undervisningen foregår (hjemme hos en familie, på 

virksomhedsbesøg, på skolen eller et helt fjerde sted). Undervisningsbegrebet dækker over alt 

lige fra at læse i en bog/lave opgaver til at besøge fx en virksomhed eller at lave mad sammen. 

Rammerne er meget vide – det vigtigste er, at børnene får en god og meget gerne anderledes, 

læringsrig dag. 

 

Minibogklub 

Vores møder er desværre blevet udskudt en del gange, men vores næste møde bliver forhåbentlig 

på mandag d. 24/1. 

Hilsen Thea 

 

Kalender 

9/2 – Bestyrelsesmøde 

9/3 - Bestyrelsesmøde 

17-18/3 – Lærerkursus 

6. april - Generalforsamling 
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  Vilsted Friskole 

 

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer  

en rigtig god uge       

 

Klasserne  

0.-2. klasse: Der er lektier i naturfag – lav tegneserien om Vandets Vej. 

Hilsen Pernille og Marianne 

SFO 

 

Forældrerengøring 

 

Lørdag d. 22. januar:  

Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Christina og Jan Nielsen, 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, Tonny 

Laustsen 

 

Lørdag d. 29. januar: 

Andreas og Maria Lynnerup, Sandra Steeltoft og Jan Frank, Henriette Frænde og Daniel Davidsen, Julie Wellejus og 

Bjarki Thráinsson, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Bente og Martin Bloch, Katrine Jensen 

og Martin Andersen, Rikke Dunker og Kim Nielsen, Mette og Henrik Buchardt, Britt Christoffersen og Sonny Sahl. 


