
 
 

Nyhedsbrev 34/2021  
 

Arbejdsdag. 

Desværre er der endnu ikke så mange, der har fået sig meldt til  Jeres 
tilmelding med antal er vigtig, så arbejdsgruppen kan organisere 
“tropperne”, fordele jer samt vide, hvad der skal købes ind til frokost. 

Så send lige en besked senest d.30.08.21 - tak. Gerne pr. mail. 

Se invitationen nederst i dette nyhedsbrev. 

 

Nyt fra Børnehuset: 

Der har været fantastisk vejr de første dage i denne uge, hvilket har betydet, at børnene har 
søgt meget udenfor. Det er skønt at se hvordan børnene selv vælger at komme ud i den 
friske luft for både at lege, men også for at undersøge naturen. Der er mange hvepse lige 
for tiden, så vi har flere børn og voksne fik sig en snak om, hvorfor der netop nu er så mange 
hvepse og hvorfor de er så ”dovne”. Vi har også en masse små frøer der hopper rundt der 
hvor græsset er vådt og koldt. De bliver nærstuderet og til tider udsat for lidt hård behandling. 
Men så får vi os en snak om hvordan man behandler dyr og naturen generelt. 

 

  

I småbørnsgruppen har der været mange ting på programmet. Tirsdag var hele gruppen til 
kirkesang. Her var det et barn der lige viste os hvor kloge de er. Kirkesangerinde havde 
fingerdukker med af forskellige dyr, og spurgte børene hvad de forskellige dyr sagde. Da 
hun spurgte til hvad giraffen sagde, var der fluks et barn der sagde ”av mit hoved”…. Der 
blev lidt stilhed, inden det gik op for de voksne, at det naturligvis skyldes, at når vi synger 
”hjulene på bussen” så synges der ”Girafferne i bussen siger ”av mit hoved”… så kloge børn 
vi har. 



 
 

  

 Onsdag var gruppen i gymnastiksalen med højt musik og sjove baner og ting at lege med. 
Torsdag stod den på gåtur i Arrild City, mens Dorte blev hjemme for at lave varmt mad. 
Når der ikke er aktiviteter på programmet bruges tiden på at synge, danse og lege med 

børnene. Ja, og så er Dorte i gang med at male Boblegruppens legerum. 

            

 Mandag var børnehavegruppen på gåtur til spejderhyttens skov. Det er ved at være et 
stykke tid siden vi har været her sidst, og derfor var det et dejligt gensyn. Der blev leget i 
shelterne, klatret i træer og hyggesnakket i krogene. Det er nu bare skønt at komme på 

tur.  

  



 
 

 Tirsdag var børnehaven i gymnastiksalen. Igen er det bare skønt at se hvordan børnene 
selv mærker efter hvad de har lyst til. Vil jeg spille bold, vil jeg gå på line, vil jeg observere, 
vil jeg hoppe rundt. Ja børnene mærker selv efter og alligevel er alle i gang. 

Den store dille er igen perler. De har været pakket væk i en periode, men nu er de ”in” igen. 
Drengene bygger med små skydere eller leger med biler og dyr sammen med bondegården, 
ja og pigerne enten deltager i legene med dyrene, leger i dukkekrogen eller tegner 
fantastiske malerier. 

  

 I SFOen vil vi tage på tur ud af lokalerne hver tirsdag. Tirsdag er den dag i ugen, hvor alle 
børn er der helt til 14.45 hvor bussen kører hjem igen. Derfor vil vi bruge tirsdagene på enten 
ture rundt i byen, gå i gymnastiksalen, eller noget helt andet. Husk derfor at læse opslag så 
I ved hvad der skal ske. Og forvent også, at vi først vil være retur igen tidligst 14.30, så vi 
kan få så meget ud af dagen som muligt. I tirsdags var gruppen en tur ved søen og ved 
legepladsen. 

          

I sidste nyhedsbrev kom jeg til at skrive, at arbejdsdagen var d. 18. september. Det er en 
fejl. Det er d. 11. september, så husk at sætte stort kryds i kalenderen. 

Ellers skal jeg opfordre jer alle til at få jer skrevet på sedlen eller maile om i har behov for 
pasning i efterårsferien, samt tider. 



 
 

I næste uge er René på hygiejnekursus og er derfor ikke i huset tirsdag til torsdag. Rikke, 
Lene og Katrine får også et hygiejnekursus som dog er online. På den måde er alt personale 
i børnehuset opdateret, og klar til at give en hånd i køkkenet. 

På børnehusets vegne René 

 

Sæt stort X  i kalenderen: 

·         31.8. – 2.9          René på hygiejne kursus 

·         10. september   Sidste frist for tilmelding til efterårsferien 

·         11. september   Arbejdsdag for alle 

·         Uge 37-38          Tema-uger. Vi skal arbejde med temaet cirkus 

 

 

Nyt fra skolen: 
 

Tillykke. 
 

 Vi ønsker Isabella tillykke med konfirmationen. 
 

 

Fælles forældremøde. 

Vi håber også på din tilmelding til det fælles forældremøde d.09.09. 

Tak til jer der har tilmeldt jer. 

 

----- 

 

Glemt tøj. 

Der ligger stadigt meget glemt tøj på skolen. Sidste chance for at få dit barns tøj med hjem 
er til arbejdsdagen d.11.09. Herefter sender vi det til genbrug. 

 



 
 

----- 

 

Hæve sænkeborde. 

Så flytter vi igen rundt på skolen. Denne gang er det personalerummene der opdateres med 
hæve sænkeborde. Det bliver så godt. 

En stor tak til Janne og Per Dalgaard for jeres hjælp med at handle på auktionen, organisere 
samt hente bordene. 

 

----- 

 

Lektiebøger. 

Så fik alle elever lektiebøger. 

Tusind tak for sponsoratet siger vi til Støtteforeningen og TA Elteknik. 

 

På skolen øver vi nu eleverne i at bruge bøgerne. Det er vigtigt, at I derhjemme følger op 
på, om der er lektier.  

 

----- 

 

Ny lærer. 

Endelig lykkedes det. 

Pr.01.10.2021 starter Lars Olesen som lærer på Arrild Friskole og Børnehus. Lars skriver 
mere om sig selv i et senere nyhedsbrev. 

Han overtager klasselærerfunktionen i 4./5.klasse, hvor han også skal undervise i dansk. 
Derudover skal han undervise i matematik i 6./7./8.klasse samt flere andre fag. mere om det 
når den endelige plan er lagt. Sikkert er at alle kan glæde sig. 

Eleverne fik oplysningen til samling i morges. 

 

I september måned vil nogle af jeres elever opleve en anden lærer i timerne eller blive 
undervist i et andet fag. Alt med et fagligt mål. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Så er vi klar til årets første anderledes undervisningsdage 

Naturens uge  

 
                Mandag d. 6. september                                   Tirsdag d. 7. september 

          0.-8.  klasse: 

 

Cykler fra skolen kl 8.15 

Bålhytten ved stævnepladsen kl. 9.00 

 

Naturvejleder Chresten:  

 

-Demonstration af sin jagthund 

-Skov løb med poster 
(naturens            rekvisitter) 
-Slagtning af fasan og mad på bål. 
- Evt. bue og pil træning 

-Hjemturen starter kl 13.10  

         0.-8. klasse: 

 

Cykler fra skolen kl. 8.15 

Bålhytten ved 
stævnepladsen kl 9.00 

 

- Dagen starter med et 
fotoløb. 
- Dyst med dyrene. 
- Hjemturen starter kl 13.10  

0.-8. klasse: Fri kl. 14.00 
 

0.-8. klasse: Fri kl. 
14.00 

 
Info til forældrene. 
 
Mandag d. 6. og tirsdag d. 7. september er hele skolen meldt til projekt “Naturens uge”. 
Begge dage foregår ude i Lindet skov. 
Alle elever skal huske deres cykel (som er klargjort hjemmefra med luft i dækkene, 
sadlen er i den passende højde, osv.), cykelhjelm, rygsæk til madpakken og en 
drikkedunk.  
Det er meget vigtigt, at eleverne har tøj på efter vejrforholdene. 
 
Vi glæder os til to lærerige og spændende dage ude i naturen sammen med jeres børn. 
 
Med venlig hilsen 

Bo, Merete, Sara Marie, Karina og Marianne  
 

 



 
 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 34 

29.08 konfirmation i Arrild kirke 

Uge 35 

30.08. Tilmelding til arbejdsdagen 

           Tilmelding til forældremødet 

01.09 sidste frist for Fripladsansøgning 

Uge 36 

06.-07.09 Naturens dage 

09.09 Fælles forældremøde 18.30-21.30 

11.09. Arbejdsdag 

Uge 37 

Uge 38 

Uge 39 

01.10 Lars Olesen 1.arbejdsdag på skolen 

Uge 40 

04.10 SH 0./1. og 2./3. 

07.10 SH 2./3. 

Uge 41 

12.10 SH 4./5. 

14.-15.10 Færdsel og motion 

Uge 42 

Skolens elever holder efterårsferie 

 

  

Husk fælles forældremøde for skolens elever 09.09.21 

  

Husk arbejdsdag 11.09..2021 

  

 

 

Venligst Mie 



 
 

 

 

   

Arrild d.10.08.201 

 

Arbejdsdag. 
 

Lørdag d.11.09.21 inviterer bestyrelsen alle hjem – Børnehus og skole -  til en dag i 
fællesskabets tegn. 

På arbejdsdagen får vi ordnet opgaver, som personalet ønsker jeres hjælp til. Der vil være 
opgaver både ude og inde. Vi forsøger at sprede os.  

 

Ligeså er det dagen, hvor der er god mulighed for at få snakket med hinanden – både med 
dem vi kender og med dem, vi endnu ikke kender. Dette samvær har vi glædet os til igen at 

få lov til at invitere til.  

Mød derfor op til gavn for jeres barns ”arbejdsplads” samt for at være en del af fællesskabet. 

 

Program: 

8.00 bestyrelsen sørger for rundstykker og kaffe/ saft. 

        Herefter går alle i gang med dagens opgaver 

12.00 ca bestyrelsen serverer pølser mm 

        Herefter fortsætter vi dagens opgaver. 

15.30 Vi hjælper hinanden med at rydde op og drikker en kop kaffe med hjemmebag til som 
afslutning på en god dag. 

16.00 Tak for i dag og god weekend. 

 

 

 
Alle hjem bedes give svar retur til kontoret senest d.26.08. 



 
 

Ud fra jeres tilbagemeldinger tilrettelægger vi opgaverne. Ved behov henvender vi os til jer 
med ønske om ex. at medbringe et stykker værktøj.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsdag 11.09.21 

 

 

Barnets navn: ________________________________________ 

 

Sæt kryds: 

 

Vi deltager: ___                 Antal voksne__            Antal børn __ 

 

Vi kan desværre deltage: __ 

 

Vi vil gerne medbringe en kage: __ 

 

 

Forældreunderskrift: ____________________________________     

 

Afleveres senest d.26.08.21. Mail skolen@arrildfriskole.dk 
 


