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Tak for en supergod fest! 

Tusind tak til jer alle sammen for en virkelig 

god fest i torsdags. Det var dejligt at se jer 

alle sammen og ikke mindst at se vores børn 

stråle både på og uden for scenen😊 

Vi glæder os til næste musical, og vi har 

allerede fået flere forslag fra børnene til, hvad 

næste års musical kan handle om😊 

 

Skolebibliotek på Vilsted Friskole 

Skolen har netop oprettet et bibliotek for alle 

eleverne. I den forbindelse søger vi bøger til 

de ældste elever (romaner, biografier), samt 

faglitteratur (bøger om dyr, sport, kendte 

personer osv.) Har I bøger vi må få, bliver vi 

meget glade. 

 

ToDo 

Vi oplever pt. lidt bøvl med ToDo-

lektieappen. Vil I hjemme følge op på, om 

jeres barn/børn er tilmeldt alle relevante 

lister? (Kun én bruger pr. elev – ellers er der 

på nogle af holdene ikke plads til alle.) Vi vil 

gerne, at I giver klasselærerne besked, hvis 

der er problemer. Vi følger op i næste uge. 

Hilsen klasselærerne 

 

 

 

 

 

Spørgsmål vedr. prøvefrihed 

Som vi tidligere har skrevet, vil dette års 

storforældremøde komme til at handle om det 

at være elev på en prøvefri skole. 

Storforældremødet afholdes tirsdag den 25. 

april kl. 18.00-19.30, og umiddelbart herefter 

afholdes der generalforsamling. Vi håber, at 

der er rigtig mange af jer, som har lyst til at 

komme og være med. 

Har man spørgsmål vedr. prøvefrihed, som 

man gerne vil have svar på inden 

storforældremødet, er man som altid meget 

velkommen til at tage kontakt til skolen. 

 

HUSK at der inden storforældremødet (fra kl. 

17.30) er fællesspisning. Maden er gratis, men 

tilmelding er nødvendig på 

mail@vilstedfriskole.dk senest den 16. april. 

 

Vores nye Minionsforældre er naturligvis 

også meget velkomne😊 
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Instagram 

I forbindelse med vores mål om at profilere 

skolen bedst muligt, har bestyrelsen valgt, at 

der skal oprettes en skole-instagram-profil. 

Her vil der blive lagt fotos og små filmklip fra 

hverdagen på skolen op – helt på linje med 

det, der i dag lægges op på Facebook. 

Alle forældre har givet samtykke til, at vi må 

lægge fotos og videoer af børnene på 

Facebook mm., men da Instagram er et nyt  

 

medie, har vi brug for et særskilt samtykke. 

Alle elever får i løbet af næste uge en seddel 

med hjem, hvorpå I bedes notere, om I giver 

eller ikke giver samtykke til, at materiale med 

jeres barn/børn må anvendes. Vi vil gerne 

have sedlen retur i udfyldt stand inden påske. 

 

Åben skole hver dag 

I modsætning til flere af vores naboskoler, 

som holder åben skole for forældre og andre 

interesserede en gang imellem, har vi her på 

Vilsted Friskole åben skole hver dag. Hermed 

blot en påmindelse om, at I altid er velkomne 

til at komme og være med i jeres barns/børns 

undervisning. Vi vil gerne, at I i givet fald 

giver et praj på forhånd, så vi kan forberede 

børnene på, at vi får besøg😊 

 

 

Grupperne 

Lillegruppen 

Vi nyder at være tilbage i den almindelige 

dagligdag. 

Selvom musical var fedt, kan den almindelige 

hverdag altså også noget, og en del af børnene 

har tilkendegivet at de har savnet den  

Som nogen måske har opdaget, har vi fået 

“nye” garderober uden for klassen. Det er 

dejligt og fungerer rigtig godt. 

I morgen starter vi et nyt forløb i Tema. Vi 

skal arbejde med Kim Fupz Aakeson og 

Vitello. 

Vil I være rare at tjekke børnenes pennalhuse, 

vi mangler ofte blyanter, blyantspidser osv. 

Jeg kan se, at nogle af børnene har dem til at 

ligge i bunden af tasken, så måske en grundig 

oprydning kunne være et weekendprojekt  

Mvh. Peter 

 

Madkundskab 5./6.kl: 

Alle elever har fået tilsendt et nyt link til 

ToDo via mail. 

 

Madkundskab - prøvehold: 

Husk at tilmelde jer til ToDo. Der er ligger 

prøveoplæg og tidsplan for torsdag i næste 

uge på Google Classroom. 
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Kalender 

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 

3. maj – Spis-sammen-arrangement i Fritteren 

5. juni - Grundlovsdagsarrangement 

7. maj – Konfirmationer 

8. maj – Blå Mandag 

12.-16. juni - Fælleslejr 

22. juni – Dimissionsfest for 8/9. klasse 

16. september - Jubilæumsfest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengøring 

Lørdag d. 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 

 

Lørdag den 25. marts 2023 

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 

Martin 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 god uge       

 


