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Informationsbrev uge 10 - 2023 

 

Fra bestyrelsen 

 

Invitation til Storforældremøde 

Tirsdag den 25. april kl. 18.00-19.30 

inviteres alle vores forældre til 

storforældremøde.  

Vilsted Friskole har i mange år ikke udbudt 

afgangsprøver, og siden 2017 har vi været 

registreret som prøvefri. På storforældremødet 

vil interesserede forældre kunne få mere at 

vide om hvilke fordele, der er ved 

prøvefriheden, og hvordan de unge kommer 

videre i uddannelsessystemet uden en 

afgangsprøve. 

 

Kl. 17.30 serverer vi gratis aftensmad  

til dem, som har lyst. Her er tilmelding 

nødvendig senest torsdag den 16. marts til 

mail@vilstedfriskole.dk 

 

Invitation til generalforsamlinger 

Vi afholder generalforsamling for  

Vilsted Friskole  

tirsdag den 25. april kl. 19.45-20.45. 

 

Der afholdes generalforsamling for Vilsted 

Friskoles Støtteforening  

tirsdag den 25. april kl. 21.00. 

 

 

 

Forårsmessen 

Vi vil gerne reklamere for vores dejlige 

skole😊 Derfor deltager vi igen i år på 

Forårsmessen i Lanternen. Det sker lørdag 

den 18/3 og søndag den 19/3 kl. 10.00-16.00 

begge dage. 

Vi har brug for nogen til at stå på vores stand 

– gerne bare et par timer en af dagene. 

Kontakt Line Torp (mobil 60918557) eller 

Mette Buchardt (mobil 23862220) hvis I har 

mulighed for at give en hånd med. 

 

------------------------------------------------------- 

 

Musical 

Det summer af vaskeægte musicalstemning på 

hele skolen, og efter en meget vellykket 

generalprøve her i formiddag føler vi os alle 

sammen – store som små – klar til at fyre den 

af i aften til de to forestillinger😊 

Vi glæder os til at se jer alle sammen! 

 

HUSK madpakker i morgen fredag d. 10/3 
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Mellemgruppen 

I uge 11-13 skal vi lave brydning og judo til 

idræt om torsdagen. Vi kommer derfor til at 

lave en masse øvelser på måtten og gulvet. 

Det kan være hårdt for knæene og slidsomt 

for træningsbukser. Har man et par gamle 

træningsbukser, som det er ok, at der kommer 

et par huller i, er de at foretrække til idræt de 

næste uger. 

Vh. Marianne og Kasper 

 

8. klasse 

Vi ønsker jer en god introuge i næste uge😊 

 

SFO 

Vi har fået lov til at komme til svømning 

onsdag den 15.marts, så elever fra 0.-2.klasse 

skal huske badetøjet den dag :-)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

10. marts - oprydning 

13.-17. marts – 8. kl. introkurser 

18.-19. marts - Forårsmesse 

1.-10. april – Påskeferie 

11. april – Første Minionsdag 

12. april – Bestyrelsesmøde 

13. april – Familiegruppedag 

25. april – Storforældremøde og 

generalforsamling 

5. juni - Grundlovsdagsarrangement 

7. maj – Konfirmationer 

8. maj – Blå Mandag 

12.-16. juni - Fælleslejr 

22. juni – Dimissionsfest for 8/9. klasse 

16. september - Jubilæumsfest 
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Rengøring 

Lørdag d. 11. marts 2023 

Mathilde Bonde Johansen, Christina Bundesen og 

Jørgen Dalsgaard, Brian og Camilla Nielsen, Ann 

Nielsen og Per Høg, Cindie Pedersen, Diana Rind 

og Ulrik Pedersen, Lone Nielsen og Dennis 

Andersen, Pernille Grau og Claus Veggerby, 

Diana og René Fischer Olsen, Bettina og Thomas 

Pedersen 

 

Lørdag den 18. marts 2023 

Mette og Henrik Buchardt, Dorte Hollands og 

Sonny Rasmussen, Pia og Tom Christiansen, 

Sandra Bjørnlund, Annette og Jeppe Andersen, 

Teresa og Ole Mortensen, Camilla og Sune Kjær, 

Tina og Allan Johansen, Anni og Morten 

Georgsen, Lene og Lars Møller, Gitte og Morten 

Kappel, Gitte Jensen og Per Hedegaard 

 

 

Personalet på Vilsted Friskole 

ønsker jer en god uge       

 


