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Informationsbrev uge 35 - 2022 

 

Brandøvelse 

I dag har vi haft vores årlige brandøvelse. De 

yngste elever blev forberedt på forhånd, så de 

ikke skulle blive bange, når alarmen lød. Alt 

gik stille og roligt, og bygningerne var 

evakueret, og alle børn var samlet i 

Fritterhaven på mindre end 4 minutter. Det 

må siges at være flot😊 

 

Boden 

Fra på onsdag er der igen bod😊 Boden er 

fortsat tænkt som et supplement til 

madpakken, og kan derfor ikke erstatte den. 

Der må maksimalt købes én af hver ting, og 

der betales kontant. 

Med venlig hilsen Storegruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupper og klasser 

Madkundskab 

Vi skal have madpakker med på tirsdag, da vi 

skal have teori😊  

Hilsen Tanja 

 

6. klasse 

Der er helt styr på kørsel til vores tur til 

Odense. Tak til alle dem, der vil hjælpe :-) 

Endeligt program for dagen kommer med 

ugebrevet i næste uge. 

 

Storegruppen 

Der er sendt en seddel med eleverne hjem 

vedrørende boden. 

Vi følger 8/9. klasses eksempel og laver 

mobilfri skole fra og med på mandag. Det 

betyder, at man gerne må have sin 

mobiltelefon med i skole, men at den 

afleveres inden første time og udleveres igen 

efter sidste time. 

 

7.-9. klasse 

I naturfag arbejder vi i øjeblikket med 

landbrug. I den forbindelse skal vi på tirsdag 

den 6/9 på besøg på Højgården lige uden for 

Vilsted kl. 8-10. Vi mødes på skolen til 

normal tid. 

Hilsen Sonja 
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SFO 

Så er det endelig tid til Fritter-svømning for 

0.-2.klasse igen. Vi skal svømme onsdag den 

7.september og vi er tilbage på skolen igen 

kl.14:30. Som udgangspunkt så skal alle 

svømme med luffer og bælte. Hvis I mener at 

jeres børn godt kan klare sig uden, så skal I 

give os besked. De nuværende aftaler for de 

større børn gælder stadig :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

2. september – 7.-9. klasse på besøg på 

Nutidsmuseet i Aars 

6. september – 7.-9. klasse på besøg på 

Højgården kl. 8-10 

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 

26. oktober – Syng, spis, snak kl. 11.30-13.30 

24. november – Syng, spis, snak om aftenen 
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Rengøring 

Lørdag d. 3. september 

Mette og Henrik Buchardt, Dorte Hollands og Sonny 

Rasmussen, Pia og Tom Christiansen, Sandra 

Bjørnlund og Jimmi Andersen, Teresa og Ole 

Mortensen, Camilla og Sune Kjær, Tina og Allan 

Johansen, Anni og Morten Georgsen, Lene og Lars 

Møller, Annette og Jeppe Andersen, Gitte Jensen og 

Per Hedegaard 

 
Lørdag d. 10. september 

Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Christina og Jan 

Kollerup Nielsen, Cathrine Larsen og Søren 

Kristensen, Tina Poulsen og Thomas Hedegaard, Maja 

Madsen og Kim Pedersen, Morten Bøge og Pernille 

Riis, Pernille Laustsen og Marthin Nysom, Claudia og 

Bogdan Azamfirei, Maria og Andreas Lynnerup, Lotta 

og Dennis Rahr, Tanja Jensen, Ole Jensen, Tonny 

Laustsen 

 

Personalet på Vilsted Friskole 

ønsker jer  

en rigtig god uge      

 


