
 

 

 

 

8. oktober 2018 

Skoleinfo 

Kære forældre 

Så er det atter tid til skoleinfo. Denne gang om ny friskolehåndbog, motionsdag, efterårsferie, 
arbejdslørdag, Kristian stopper i Fristedet, julebindedag og startdato for kommende 0. klasse. 

Friskolehåndbogen. 
Friskolehåndbogen er lige på trapperne, og vi regner med, at den kommer ud i løbet af denne uge. De 
forældre der har rengøringen i den nærmeste periode er kontaktet, men husk at tjekke datoer, så snart den 
udkommer. Som altid er det jer selv, der finder ud af at bytte indbyrdes, hvis det er nødvendigt. 

Motionsdag 
På fredag d. 12. oktober er der motionsdag. Vi holder den, som vi plejer, sammen med Midtals Friskole. Vi 
kører fra skolen kl. 8.15 i bus til Midtals Friskole og kører hjem derfra i tid til at nå en kort fredagsrengøring 
og afslutning i klasserne. Skoledagen slutter kl. 13.50 for alle. Husk en god madpakke og drikkedunk til 
dagen. Børnene skal have tøj med der passer til både løb og vejr. 

Efterårsferie 
Efter motionsdagen er der efterårsferie. Fristedet har åbent til kl. 16.00 som sædvanlig på motionsdagen, 
men lukket i efterårsferien. 
Første skoledag efter ferien er mandag d. 22. oktober. 

Arbejdslørdag 
Lørdag d. 27. oktober er der arbejdslørdag. ”Doodle’n” er sendt ud, så har I ikke modtaget den, skal I 
kontakte Pia på kontoret. Vi starter kl 8.30 med fælles morgenmad og slutter med fællesspisning ved 13-
tiden. 

Kristian stopper i Fristedet 
Kristians autosælger arbejde fylder nu så meget, at det ikke længere er muligt for ham at fortsætte arbejdet 
i Fristedet. Det betyder at Kristian stopper i Fristedet senest d. 30. november. Kristian fortsætter med 
sløjdtimerne om fredagen indtil videre. Vi ønsker Kristian held og lykke med ”bilforretningen”, og siger 
mange tak for den tid han har været her. Stillingen bliver slået op allerede i dag, og vi håber at finde den 
helt rigtige til at tage over i Fristedet hurtigst muligt. 

Julebindedag 
Jeg er klar over at det er lidt tidligt at begynde at skrive om julebindedagen, men i år står vi overfor en ny 
udfordring, som nogen af jer måske kan hjælpe med. Som I ved bliver der brugt rigtig meget gran til 
kransene. Det sted hvor vi tidligere har kunne hente gran, er nu opbrugt og de sidste træer fældet der. Vi 
har derfor brug for at finde et nyt sted, hvor vi kan skaffe billigt gran til dagen. Hvis nogen af jer har eller 
kender til et godt sted, vil vi rigtig gerne høre fra jer. 
Selve julebindedagen er d. 30. november, hvor alle er budt ind til at komme og pynte skolen og binde en 
krans til familien sammen med børnene. I hører selvfølgelig nærmere, når vi kommer tættere på. 

Startdato for kommende 0. klasse 
Det er nu endelig muligt,at melde ud om startdatoen for den kommende 0. klasse. Det bliver 1. maj 2019. 



 

 

Fra 1. maj og frem til sommerferien er der selvfølgelig tale om en slags førskole-børnehave. Det bliver Gitte 
der tager imod dem, så derfor fortsætter nuværende 0. klasse inde i 1. klasse sammen med Dorte. På det 
tidspunkt er Winnie tilbage efter barsel, så hun kommer til at være sammen med begge hold, så alle kan 
føle sig trygge ved den nye overgang. Også det hører I selvfølgelig mere om, når vi kommer tættere på. 

God efterårsferie når vi kommer dertil. 

Hilsen 

Rasmus 


