Skoleinfo
Så er det tid til skoleinfo. Denne gang om den kommende arbejdslørdag, farvel til Kirsten, motionsdagen,
efterårsferien, forældremøder, reflekser og lys, inde-sko og nye elever.
Arbejdslørdag
I den kommende weekend er der arbejdslørdag. Vi mødes 8.30 til fælles morgenmad og fordeling af
opgaver. Fordelingen af opgaver kommer også ud torsdag, så man har mulighed for at tage værktøj med,
eller f.eks. maletøj på.
Farvel til Kirsten
Så er det desværre blevet tid til at sige farvel til Kirsten. Kirsten har været med os på skolen i over 10 år, og
hun har nu nået alderen, hvor hun skal på pension. Vi takker Kirsten for den store indsats hun lagt i at give
børnene gode oplevelser at starte dagen på i Fristedet, og for den måde hun har skabt hyggelige rammer
omkring os alle i dagligdagen. Vi ønsker dig held og lykke med dit otium, og ser frem til at se dig som vikar i
fristedet ind imellem – det kan jo blive svært at slippe helt. Kirsten har selv valgt at der ikke skulle afholdes
reception, men ved morgensamlingen torsdag d. 12 oktober, er der mulighed for at få sagt farvel, hvis I har
lyst.
Motionsdag
Fredag før efterårsferien er der motionsdag. Også i år holder vi det sammen med Midtals Friskole i
Nørreskoven. Det er en dejlig tradition som binder skolerne sammen både for elever og lærere. Vi kører
med bussen fra Tandslet kl. 8.15, så det er vigtigt at alle er på skolen til tiden. Vi kører hjem fra Midtals
Friskole kl. 13.30 og ønsker hinanden god ferie i klasserne inden børnene har fri til normal tid 13.50. Vi er i
skoven hele dagen, så det er vigtigt at have varmt tøj med til at være ude.
Forældre er meget velkomne til at deltage i motionsdagen. Giv venligst besked til klasselæreren, om I selv
kører børnene derud, eller skal med bussen.
Husk: Godt løbe‐/træningstøj, regnfrakke, stor madpakke og drikkedunk
Efterårsferie
Efterårsferien starter fredag d. 13. oktober kl. 13.50, men Fristedet har selvfølgelig åbent som sædvanligt
denne dag. Vi starter igen efter ferien mandag d. 23. oktober kl 8.15. (Fristedet åbner til normal tid mandag
morgen). Fristedet er lukket i selve ferien.
Forældremøder
Så har der været afholdt forældremøder i flere af klasserne og de sidste kommer i løbet af oktober.
Tilbagemeldingen fra lærere og forældre jeg har talt med er, at det har været gode møder. I slutningen af
oktober og hele november er der forældresamtaler omkring det enkelte barn. Elever der er startet i nye
afdelinger får besøg hjemme, mens de andre elever kommer til samtale på skolen. Eksempelvis tager
Udgaard på hjemmebesøg i 7. klasse, mens 8.‐9. klasse kommer på skolen.
Reflekser og lys
Vi går den mørke tid i møde, så det er en god ide at få tjekket cykler og tøj for lys og reflekser. Vi kan
desværre ikke længere skaffe reflekser til alle (Trygfonden er stoppet med at uddele dem).

Ellers er det i øvrigt dejligt at se så mange både store og små cykle og gå i skole. Det giver god motion og
klarer hjernen til undervisningen.
Inde-sko
Den mørke tid betyder også at temperaturen falder. Derfor kan det være en god ide at få tjekket om jeres
børn har pusser/hjemmesko på skolen. Vi har ikke gulvvarme ret mange steder, så det bliver koldt i
strømpesokker.
Elev til og afgang
Desværre vendte Julie og Natasja ikke tilbage efter sommerferien. Så vidt jeg ved går de nu på Hørup
Centralskole. Det skabte 2 ledige pladser i Midgaard.
I år er der ud over den nye 0. klasse kommet 4 nye elever i til skolen. De to ledige pladser i Midgaard er
gået til Cæcilia og Mathias, og Alexander og Halil er kommet til i Udgaard. Velkommen til jer og jeres
familier. Vi håber vi må få en god tid sammen.
Hav en rigtig god ferie når vi kommer dertil
Hilsen
Rasmus

