
  Vilsted Friskole 

Informationsbrev uge 25, 2022 

Fredag den 24 juni vil 8/9. klasse gerne invitere til sidste 

skoledag.  

 
Programmet er som følger: 

 
Alle elever møder ind til normal tid og går til morgensang Kl. 

8.00. Derefter er der frugtpause til Kl. 9.00, efter det flytter vi 

os hen til sportspladsen. Hvor 8/9 udfordrer lærerne. Man 

godt kan blive våd så det ville være en god ide at tage noget 

ekstra tøj med. Når vi er færdige med alt det sjove skal vi 

spise madpakker ved sportspladsen. Derefter er der fælles 

samling hvor vi siger god sommer, krammer osv.  

 

Hilsen 8/9. klasse 
 

 

Brobygningsdag 

Tirsdag den 21. juni havde vi brobygningsdag. Her var vores børn hele dagen sammen i den nye 

gruppe, som de skal være i efter sommerferien. 

Det var en rigtig god dag, og børnene tog godt imod både deres nye klassekammerater og de nye 

omgivelser. Det tegner rigtig godt for det kommende skoleår       

 

Elever der rejser 

Følgende elever flytter til en anden skole efter sommerferien: 

Johan, 6. kl., Simon, 6. kl., Asmil, 7. kl. 

Vi takker dem alle tre for den tid, de har været hos os og ønsker dem held og lykke fremover! 

 

 



  Vilsted Friskole 
Nye elever fra 8. august 

Noah, 4. kl., Elisabeth, 6. kl., Elena, 7. kl., Oliver, 8. kl. 

Vi byder alle fire børn og deres respektive familier rigtig hjertelig velkomne😊 

 

Gruppestørrelser i skoleåret 2022/2023 

Som det kan ses ovenfor, er der elever, som flytter og elever, som kommer ind på skolen. Det 

giver følgende gruppestørrelser: 

0/1. klasse – 15 elever 

2.-4. klasse – 30 elever 

5.-7. klasse – 37 elever 

8/9. klasse – 17 elever 

 

Tak for nogle gode forældremøder i går i hhv. 2.-4. kl. og 5.-7. kl.:-) 

Skulle nogle af jer være kommet i tanker om noget, I gerne vil spørge om, eller er der noget fra 

mødet, I har brug for at vende igen, bedes I rette henvendelse til skolen.  

 

Skoleskemaerne for 2022/2023 ligger på hjemmesiden 

 

HUSK inden sommerferien at aflevere alle bøger, som ikke er engangsbøger. 

 

HUSK fripladstilskud 

Ansøgningsfrist: 5. september, men gerne inden sommerferien. 

Ansøgningen udfyldes, underskrives og afleveres på kontoret eller mailes til 

mail@vilstedfriskole.dk 

 

Tak for et godt skoleår       Vi glæder os til det, som venter efter ferien. 

Kontoret er lukket fra og med fredag den 1. juli til og med mandag den 1. august. 

God sommer      

 

 

 

mailto:mail@vilstedfriskole.dk


  Vilsted Friskole 
Kalender 

24. juni – Sidste skoledag 

8. august – Første skoledag (alle møder kl. 8.00-12.20) 

9. august – Hest/føl dag (alle møder kl. 8.00-12.20) 

10. august – Bestyrelsesmøde 

12. august – Skolefoto 

18/19. august – Overnatning 0/1. klasse, 5.-7. klasse, 8/9. klasse 

23. august – Forældremøder 

25/26. august – Overnatning 2.-4. klasse 

30. august – Morgensang i kirken 

Klasserne  

0.-2. klasse 

Alle har fået udleveret sedler med “sommerbingo”, som I kan hygge jer med i ferien. Sedlerne må 

gerne medbringes i første uge efter sommerferien 

Husk, at få tømt alt i garderoben. 

God sommer 

Morten, Marianne og Kasper 

 SFO 

De børn, der er tilmeldt i sommerferien, bedes huske skiftetøj, håndklæde og solcreme, da vi 

håber på godt vejr, og masser af leg udenfor :-) 

Lørdag d. 25. juni 

Line Torp og Lars Roed, Pernille og Allan Maansen, Helle Bay Nielsen og Jakob Jakobsen, Sine og Nick Iversen, 

Karina og Kenneth Christensen, Heidi og Stefan Rasmussen, Iben Welling og Søren Traberg, Didde og Christian 

Gregersen, Laila Davidsen og Niels Veggerby, Stine Nielsen og Allan Hansen, Gitte og Morten Kappel 

 

Lørdag d. 6. august 

Gitte Greth, Joan og Christin Agesen, Christina og Jan Nielsen, Catrine Larsen og Søren Kristensen, Tina Poulsen og 

Thomas Hedegaard, Maja Madsen og Kim Pedersen, Morten Bøge og Pernille Riis, Pernille Laustsen og Martin 

Nysom, Claudia og Bogdan Azamfirei, Maria og Andreas Lynnerup, Lotta og Dennis Rahr, Tanja Jensen, Ole 

Jensen, Tonny Laustsen 

Stine Nielsen og Allan Hansen, Rikke og Søren Torp Katrine Jensen og Martin Andersen, Henriette Frænde og 

Daniel Davidsen, Julie Wellejus og Bjarki Thráinsson, Ida Nielsen og Martin Olsen, Kitte Jensen og Peter Veggerby, 

Bente og Martin Bloch, Rikke Dunker og Kim Nielsen, Britt Christoffersen og Sonny Sahl, Cille Gram og Lasse 

Uhrbrand 



  Vilsted Friskole 

 

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer  

en rigtig god sommerferie       


