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Nyt fra bestyrelsen  

Efterårets smukke gyldne farver pryder buske og træer og de smilende græskarlygter 

møder en ved mangt en dør.   

Velkommen til nye undervisere, forældre og elever. 

Skoleåret er godt i gang. Der arbejdes flittigt på de forskellige klassetrin. En varm velkomst 

fra bestyrelsen skal lyde til Mathilde (der primært underviser i 1. klasse i Asgaard) og til 

Jacob (der primært underviser i Midgaard). Der er ligeledes et stort velkommen til de 4 nye 

børn og forældre der er startet efter sommerferien J. 

Kulturnatten 

Et af skoleårets første store begivenheder var deltagelsen ved den årlige kulturnat i 

Sønderborg d 19.8.16 . Skolen var repræsenteret med en bod ved havefronten. Det var 

dejligt at opleve at så mange kiggede forbi. Tak for det.  Imponerende var antallet af 

deltagere til natløbet. Det blev til hele 90 store og små løbere fra friskolen der alle løb i de 

flotte T-shirts med friskolens logo. Fantastisk og stemningsfyldt aften. 

Vikingeprojektet 

”Septembers himmel var så blå” og det var til stor glæde for det store flotte vikingeprojekt.  

Flot var det at opleve, hvordan forskellige håndværk fra en svunden tid blev autentiske og 

levende gjort. Fantastisk engagement og arbejde fra alles side og imponerende deltagelse 

til den fælles afslutning d. 29.9.16  

Elev antal 

Som omtalt i tidligere bestyrelsesinfo har en del af arbejdet i bestyrelsen, i det forgangne 

år, været at planlægge samt igangsætte en mere offensiv PR strategi for at markedsføre 

vores skole. Dette for at sikre fortsat elev tilgang i en tid med faldende børnetal. Det er 

vores oplevelse at strategierne ”bærer frugt” da der siden opstart på skoleåret har været 

rigtig mange henvendelser fra interesserede forældre og børn. Aktuelt er situationen 

således, at der er ved at være fyldt op på de fleste klassetrin. Interesserede er dog altid 

velkommen til at kontakte skolen. Der er ligeledes mulighed for at besøge skolen og få en 

rundvisning. 

Asfaltering og kloakering i Friskoven 

Der er siden august fortaget udgravning samt klargøring til asfalteringen af ”den ny 

indkørsel” samt skaterbane. Den ”nye indkørsel ” er et tiltag vi ønsker for at optimere 

sikkerheden for vores børn i forbindelse med aflevering og afhentning. Der skrives ud fra 



skolen om den nye færdselsretning, når skilte mm. er opsat. Skaterbanen der bliver 

placeret på det forreste område af sportspladsen er en gave fra ”Friskolens venner”. En 

gave der forventes at komme til at glæde mange. Tak for den. 

En del af forårs og sensommer arbejdet i bestyrelsen er gået med at drøfte samt indhente 

tilbud i forholdt til kravet om kloakering i Friskoven. Der er indhentet tilbud fra forskellige 

udbydere og endelig beslutning og opstartsdato fastsættes snarest.  

Kommende arrangementer    

November byder igen i år på en spændende foredrags aften. I år bliver det med børne- og 

familieforskeren Per Schultz Jørgensen der bl.a. vil fortælle om ”hvordan vi får robuste 

børn ” Aftenen er arrangeret i fællesskab med 2 andre Friskoler så der vil med stor 

sandsynlighed være rift om billetterne. Skyld jer at melde til via mail til skolens kontor. Der 

er mulighed for at deltage i fællespisningen i skolekøkkenet inden foredraget, hvor det er 

bestyrelsen der kreerer maden. Glæder os til vi ses.  
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