
 

 

 

 

Mandag d. 2. september 2019 

Skoleinfo 

Kære Forældre 

Så blev det tid til skoleinfo. Denne gang om lejrskole, Naturvidenskabsfestival, arbejdslørdag, motionsdag, 
Winnie der stopper og ny ansættelse til Udgaard. 

Lejrskole 
Vi nærmer os lejrskolen med hastige skridt og glæder os til en hyggelig uge med fællesskabet i centrum. 
Vær opmærksom på hvor børnene skal rejse fra. Da halvdelen kører med tog og den anden halvdel kører 
med bus, har klasserne forskellige startsteder. Børn der skal med toget mødes på banegården i Sønderborg. 
Børn der skal med bus kører fra skolen. Om fredagen hentes alle på banegården i Sønderborg. 

Naturvidenskabsfestival 
I uge 39 er der Naturvidenskabsfestival. Temaet i år er ”Vandets Hemmeligheder”. Jeg ved endnu ikke om 
der kommer til at være en fælles afslutning på ugen, men skulle det være, så er det sikkert torsdag d. 26. 
september der bliver budt ind. Derfor kan det være en god ide at sætte kryds i kalenderen. I hører 
selvfølgelig nærmere, når vi kommer hjem fra lejrskolen. 

Arbejdslørdag 
Lørdag d. 5. oktober er årets første arbejdslørdag. Vi mødes som sædvanlig kl. 8.30 til morgenmad og 
fordeling af opgaver. Vi sender selvfølgelig en ”Doodle” ud, når vi kommer tættere på. 

Motionsdag 
Den sidste fredag inden efterårsferien er der skolernes motionsdag. Motionsdagen holder vi i år igen 
sammen med Midtals Friskole. Vi kører sammen i bus derud. Hvis I selv kører, skal klasselæreren have 
besked. Afgang fra skolen er kl. 8.15. Eleverne har fri kl 13.50 som sædvanligt. 

Winnie stopper 
Der er indgået en aftale mellem skolen og Winnie Schwartz Lauritzen om, at Winnie Schwartz Lauritzen 
fratræder sin stilling på skolen. Winnie Schwartz Lauritzen har haft sin sidste arbejdsdag. Skolen siger tak 
for samarbejdet og ønsker Winnie Schwartz Lauritzen held og lykke fremover. 
I stedet for Winnie har vi ansat Louise Tjerrild Aabling. Vi håber det giver ro på i Fristedet, som har været 
meget ramt af sygdom mm. 

Ny ansættelse i Udgaard 
Vi havde ansættelsessamtaler i torsdags, og jeg kan nu melde ud, at vi har ansat Thomas Bonefeld Thorsen i 
stedet for Conny, der jo stoppede i første uge. Thomas har de sidste 3 år været ansat på Gudenådalens 
Efterskole, og familien vil nu gerne tilbage til Als. Det er heldigt for os, og vi glæder os til det fremtidige 
samarbejde. Solveig fortsætter i vikariatet indtil Thomas træder til 1. oktober. Solveig har gjort et flot 
stykke arbejde, og det er lidt ærgerligt at sige farvel, men måske kan det blive et på gensyn, ved en senere 
lejlighed. 

Hilsen 

Rasmus 


