
  Vilsted Friskole 

Informationsbrev uge 33, 2022 

Forældremøder 

Vi glæder os til at se jer på forældremøderne på tirsdag den 23. august       

Møderne afholdes efter følgende plan: 

 

Kl. 16.30-17.45: Storegruppen (5.-7. kl.) og Mellemgruppen (2.-4. kl.) 

Kl. 18.00-19.15: Lillegruppen (0/1. kl.) og 8/9. kl. 

BEMÆRK at 0. kl. forældre mødes allerede kl. 17.30 med sundhedsplejersken. 

BEMÆRK at 8. kl. forældre mødes med UU-vejleder Maria Brodersen efter forældremødet, 

dvs. kl. 19.15. Her vil I blandt andet få vigtig viden om brobygningen i 8. klasse, og der vil være 

mulighed for at stille spørgsmål vedrørende de unge menneskers uddannelsesmuligheder. 

 

Glemmekassen er fuld! 

Vi lægger indholdet af glemmekassen ud i forhallen, når der er forældremøder. I må meget gerne 

gå forbi og tage det med, som tilhører jer. Det, som ikke hentes på tirsdag, sendes til genbrug. 

 

Kursus i anvendelse af IT-rygsæk 

Mandag den 29. august kl. 15-15.45 vil vi gerne invitere de elever, der har en IT-rygsæk, og deres 

forældre til et lille kursus i anvendelse af IT-rygsækken. Tilmelding nødvendig til Sonja på 

mail@vilstedfriskole.dk senest torsdag den 25. august. 

 

Vilsted Søløb den 10. september 

Igen i år deltager vi i Vilsted Søløb. Vi har 50 fribilletter, som udleveres efter først-til-mølle. 

Henvendelse til Peter på peter@vilstedfriskole.dk senest tirsdag den 6. september. 

 

Kalender 

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

22. august – Håndboldkaravane for 0.-4. klasse 

23. august – Forældremøder 

25.-26. august – Overnatning 2.-4. klasse, 5.-7. klasse 

29. august – Introduktion til IT-rygsæk for børn og forældre 
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30. august – Morgensang i kirken 

9. september – O-løb i Jenle Plantage for 7.-9. klasse 

10. september – Vilsted Søløb 

12.-16. september – Praktik for 8/9. klasse 

22. september – Sensommerfest 

28. september – Morgensang i kirken 

30. september - Arbejdsdag 

 

Grupperne  

Lillegruppen (0/1. klasse) 

Vi er i fuld gang med forberedelserne til i aften. I skrivende stund har vi bagt bogstavs-boller og 

gjort klar til aftensmaden:-) 

 

På mandag tager vi til håndboldkaravane i Ranum, hvor der vil være uddannede 

håndboldinstruktører, som laver forskellige håndboldrelaterede aktiviteter med os. Vi skal være 

sammen med børn fra andre af områdets skoler. Vi kører fra skolen kl. 8.45 og er tilbage igen til 

madpakkespisning. Vi glæder os til en hyggelig tur😊 Hilsen Tanja og Peter 

 

Idræt om mandagen. 

Eleverne bedes medbringe idrætstøj efter vejret, som udgangspunkt er vi ude. Husk idrætssko.  

Efter idræt går vi i bad, husk et håndklæde. 

 

Der må meget gerne være regntøj og gummistøvler i garderoben (det er ok hvis de er i SFOén) 

 

Mellemgruppe (2.-4. klasse) 

Vedrørende lektier: I år skrives lektierne på app’en To Do. Links til klasserne er på skolens 

hjemmeside. Hvis I har brug for hjælp, tager vi den på forældremødet på tirsdag. 

 

På mandag tager vi til håndboldkaravane i Ranum, hvor der vil være uddannede 

håndboldinstruktører, som laver forskellige håndboldrelaterede aktiviteter med os. Vi skal være 
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sammen med børn fra andre af områdets skoler. Vi kører fra skolen kl. 10.45 og er tilbage igen kl. 

ca. 12.45. Vi glæder os til en hyggelig tur😊 Hilsen Marianne og Kasper 

 

6. klasse 

Som I måske har hørt lidt om, så har 6.klasse vundet en megafed konkurrence. Vi har vundet en 

af de meget få adgangsbilletter til Madkundskabens Dag i Odense den 14.september. I løbet af 

dagen skal vi tilegne os viden om og selv arbejde med aktiviteter indenfor madlavningens fysik 

og kemi, bæredygtighed og miljø samt smag og tilsmagning. Derudover skal vi selv lave noget 

mad, som til sidst skal bedømmes af Casper Drømme, der lige nu storhitter som madanmelder på 

TikTok. Det er en helt speciel mulighed, og vi vil naturligvis meget gerne afsted. Det kræver dog, 

at I, som forældre, kan være behjælpelige med noget transport. Vi skal være i Odense kl 09:30 og 

er færdige igen 15:30. Desværre har I som forældre ikke mulighed for at deltage i arrangementet, 

så det er forståeligt nok en lang dag for jer. Vi betaler for jeres udgifter til brændstof (max 500kr) 

og håber virkeligt, at der er nogen, der har mulighed for at hjælpe os. Vi kan selv køre med 10 

elever, så vi mangler transport til 12 elever i alt. Hvis I har mulighed for at hjælpe, eller har 

spørgsmål til dagen, så skriv til Tanja tanja@vilstedfriskole.dk senest den 25.august. 

 

8/9. klasse 

Vi har overnatning fra i dag til i morgen. Vi møder ind i dag torsdag kl. 16.30 på skolen, hvor vi 

vil lave forskellige aktiviteter i løbet af aftenen. I morgen fredag skal vi besøge Stenaldercenteret 

i Ertebølle fra kl. 10. Eleverne har fri til normal tid.  

Eleverne skal medbringe sovepose, liggeunderlag samt tøj/sko til udendørs og indendørs brug. 

Der bliver mulighed for at sove i shelters for dem, der gerne vil det. Vi glæder os rigtig meget til 

nogle sjove og hyggelige timer sammen med de unge mennesker😊 Hilsen Thea og Sonja 

 SFO 

Vi har igen i år lovet at lave pynt til høstgudstjenesten i Vilsted. Derfor vil vi gerne modtage 

nedfaldsfrugter, majs, græskar osv. til at pynte med. Vi modtager det meget gerne allerede nu, og 

senest onsdag den 31.august :-) 
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Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer  

en rigtig god uge      

Lørdag d. 20. august 

Line Torp og Lars Roed, Pernille og Allan Maansen, Juliia Leontieva, 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, Oksana Kovalchur, Gitte og Morten Kappel 

 

Lørdag d. 27. august 

Mathilde Bonde Johansen, Bettina og Thomas Pedersen, Camilla og Brian Nielsen, Janni Bøjer og Johnny Jensen, 

Mette Svendsen og Erik Winther, Ann Nielsen og Per Høg, Peter Olesen og Cindie Pedersen, Diana Rind og Ulrik 

Pedersen, Lone Nielsen og Dennis Andersen, Pernille Grau og Claus Veggerby Pedersen, Diana og René Fischer 

Olsen, Christina Bundesen og Jørgen Dalsgaard 


