
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrild Friskole & Børnehus 
 
Skærbækvej 16, 
Arrild, 6520 Toftlund. 
 
Skolen@arrildfriskole.dk 
Tlf.: 74830103 
 
Boernehuset@arrildfriskole.dk 
Tlf.: 30138403 

Nyhedsbrev /2021  
 

Efter en god ferie er vi nu alle ved at være klar til en forhåbentligt helt forrygende 
2 halvår 2021.08.03 Vi glæder os til at se jeres børn igen. 
 
Ved skoleårets start byder vi vores nye pedel Per Kristensen velkommen. 
 

Nyt fra Børnehuset: 
Så er vi så småt vendt tilbage i Børnehuset, efter en dejlig lang sommerferie. Vi 

startede sommerferien med at byde velkommen til Mathias Ottsen samt til de to 

brødre Aram og Kasem. 

Gennem hele sommerferien har vi også haft besøg af SFOens børn. Så der har 

været en god blanding af børn fra alle aldersgrupper. Det er nu bare dejligt at se, 

hvordan de mindste ser op til de store, og prøver at spejle sig i deres måde at 

være på. Samtidig er det skønt at se, hvor hjælpsomme og omsorgsfulde de 

ældste børn er over for de mindste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I løbet af sommerferien har vi flyttet en del rundt i huset. Vi har en del småbørn, 

og har derfor valgt, at lave lidt om på fordelingen af børnene her i huset. Vi har i 

længe snakket om, hvordan vi kan få alle vores m2 bedre i spil i det daglige. 

Det har betydet, at det gamle kontor og personalestue er flyttet op i det ene 

værkstedsrum, og det andet værkstedsrum bliver til et grupperum til en gruppe 

bestående af de ældste småbørn. Rummene er blevet lukket af således at der er 

ro i hvert rum. Det tidligere kontor skal derfor nu være et krea-rum og grupperum 

for Grøn gruppe. Blå gruppe vil få grupperum i legerummet, hvor der nu er sat 

borde op så rummet både kan bruges til leg og til samlinger og børnemøder. Rød 

gruppe vil holde deres samlinger og spise i grupperummet ved køkkenet. 

Meningen er, at udnytte vores lokaler bedre, og samtidig at kunne målrette vores 

aktiviteter bedre til de enkelte børn.  

Så de kommende uger vil gå med                                                                                                          
at fordele legetøj mellem grupperne. 
 

 

 

 

 

 

Nu er ferien så ovre, og vi er kommet godt i gang igen. Det har betydet, at vi har 

skulle sige velkommen til Eldar, der er startet i vores småbørnsgruppen. På 

mandag skal vi også sige ”hej” til Lene, der er ansat som pædagogmedhjælper 

primært i vores småbørnsgruppe. Lene har både arbejdet som dagplejer og som 

pædagogmedhjælper i daginstitution hvor hun har været tilknyttet 

småbørnsgrupper, så vi glæder os til at møde hende og lære hende mere at 

kende. 

I det kommende år er der 9 børn der kan starte i skolen og så derfor vil udgøre 

Blå Gruppe. Katrine vil være den voksne, der står for denne gruppe under deres 

samlinger og til deres børnemøder. Samtidig er det også hende, der sammen 

med Merete kommer til at være i SFOen. Thewan og René vil være de to der har 

grupperne Rød og Grøn. 



I SFOen er der i alt 21 børn her efter sommerferien. Merete, Katrine og jeg vil i 

løbet af august lave en plan for, hvad der alt skal ske i SFOen i løbet af det 

kommnede år. Her i de første uger får alle lige lov til at lande og sige ”hej” til 

hinanden. 

 

 

 

 

 

 

 

En ferie er forbi og allerede lige om lidt vil i få en ferieseddel omkring 

efterårsferien. Så gør jer allerede nu overvejelser omkring jeres behov for 

pasning i uge 42. 

Ellers vil jeg blot sige ”velkommen tilbage” til både børn, forældre og ansatte. Jeg 

håber, at I alle har haft en dejlig og rolig sommerferie, som er blevet brugt til 

hygge og afslapning med jeres kære.   

  

På børnehusets vegne René 

 

Sæt stort X  i kalenderen: 

• 9. august Lene starter i BørneHuset 

• 9. august SFOen åbner igen. (morgenbørn mandag, skal dog møde i    

Børnehuset) 

• Uge 32  Thewan ferie 

• 19. august Gruppe Opdelingsfest 

• 25. august  René fri  

• 31.8. – 2.9 René på hygiejne kursus  

• Uge 37-38 Tema-uger 

 

 

 



Nyt fra skolen: 

 
Første skoledag er mandag d.09.08.kl.8.15. 

Program: 

Vi håber mange forældre har lyst og 

mulighed for at deltage frem til 9.30 ca.. 

8.15 – vi hejser flaget og synger en sang.  

Vi byder på rundstykker mm i hallen. 

Ca.8.50 meddelelser v. Mie og afgang til 

klasserne. 

9.00 – 9.30 klassetid – forældrene er 

velkomne. 

9.30 – 10.05 frikvarter 

10.05 – 11.45 alm. undervisning 

11.45-12.15 frikvarter 

12.15-13.00 alm. undervisning 

13.05 skolebussen kører hjem/ SFO åbner. 

 

 

Alle elever får udleveret skema samt årskalender første skoledag. 

 

Velkommen. 

I dag byder vi Christian, Frida og Zalan velkommen i 0.klasse. Vi glæder os til at 

være sammen med jer. 

Ligeså skulle vi have sagt velkommen til Ulla Vodder. Ulla har desværre været 

nødt til at opsige sin stilling. Hun lider af en kronisk mave/ tarm sygdom, der er i 

udbrud. Hun ønsker ikke at starte op og ikke kunne være der nok for jeres børn.  

Arbejdet går nu igen i gang med at søge ny lærer. I kan være sikre på, at jeres 

børn får undervisning. Forvent nok at skemaet bliver lidt anderledes til at starte 

med. I den første uge overtager Mie danskundervisningen i 4./5.klasse og 

Bethina og Mie overtager matematikundervisningen i 6./7./8.klasse. Nærmere 

følger.  

 

 

Kviktest 

Husk at underskrive samtykkeerklæring, hvis du har et barn mellem 12 og 15 år, 

så han/ hun kan blive testet. 

Fylder dit barn 12 i løbet af efteråret, må du meget gerne udfylde samtykke 

erklæringen nu og aflevere denne. 

 

 
Fripladsansøgning. 

Fra mandag d. 09.08. kan I igen søge om fripladstilskud til jeres barn/ børn. Der 

kan bådes søges til skole og SFO. Ansøgningsskema fås på kontoret. 

Ansøgningsfrist er 01.09. 

 



Et evt. tilskud vil komme til udbetaling med en månedlig reduktion i skolepengene 

efter nytår. 

 

Fælles forældremøde. 

Torsdag d.09.09.2021 18.30-21.30 inviterer vi til fælles forældremøde. Aftenen 

bliver delt op så der er tid og plads til både fælles møde samt tid på klasserne. 

Vi har brug for at I senest fredag d.13.08. melder tilbage om, hvor mange I 

deltager. Send en mail til skolen@arrildfriskole.dk eller send en SMS til 44128459 

 

Matematik. 

Matematiklærerne beder om at følgende er i penalhuset ved skolestart. 

Alle: Blyant, viskelæder og lineal 

Fra 2.klasse og op: vinkelmåler, passer samt en lommeregner.  

      Vi anbefaler, at I køber denne lommeregner til jeres barn.  

                             Texas Instruments: TI- 30XB   

     I undervisningen skal eleverne bruge en lommeregner og ikke deres mobil. 

 

Hørebøffer. 

Husk at lægge hørebøffer i dit barns taske. Gerne med navn på. Det letter 

arbejdet, når vi alle er på Chrome Book. 

 

 

Idræt på Arrild Friskole 
 

Kære forældre 
 

Vi forventer af eleverne, at de indgår i undervisningen på de samme præmisser, 
som de indgår i den øvrige undervisning. 
Eleverne skal LÆRE noget hver gang, og ikke blot LAVE noget.  
Jeres opbakning som forældre er meget vigtig.  
I den øvrige undervisning bruges syn og hørelse utroligt meget til at lære med. 
Det sker selvfølgelig også i idrætsundervisningen, men hertil knyttes den vigtige 
dimension at lære med kroppen. Det er heldigvis nu anerkendt, at det at 
håndtere sin krop og bruge denne til at lære med er god basis for at have 
overskud til den samlede indlæring.  
Vi anser således hver time som vigtig, og har store forventninger til elevernes 
aktive deltagelse. På baggrund af dette understreger vi, hvor vigtigt det er med 
opbakning fra hjemmet, bl.a. ved at hjælpe til med at huske idrætstøj, sko mm. 
 

Omklædning vægtes højt på Arrild Friskole, så vi forventer, at alle eleverne har 
idrætstøj med samt går i bad efter timen er slut. 
   
Der kræves besked fra forældrene ved fritagelse fra idræt. 

                    
 

Med venlig hilsen 



Bo, Sara Marie & Marianne  
 

                      

 

Nye fag på skemaet 

I dette skoleår indfører vi nye fag. Fagene tager selvfølgelig udgangspunkt i 

Fælles mål. 

 

 
Beskrivelse af morgenmotion/samling. 

 
I det kommende skoleår, har vi morgenmotion og samling som noget nyt. 
 
Mandag og fredag starter vi dagen med morgenmotion og efterfølgende samling. 
I morgenmotion tager vi udgangspunkt i gå/løberuter med forskellige aktiviteter.  
Efter morgenmotion samles alle skolens elever til meddelelser, årstids/højtids bestemte 
sange samt fødselsdagssange. 
 
Vi har valgt at have morgenmotion, to dage om ugen. Det har vi ud fra en tanke om, at 
bevægelse og sundhed er vejen frem til god trivsel og med god trivsel kommer god 
læring. Vi har også en klar overbevisning om, at en frisk start på dagen er med til at gøre 
eleverne parate til undervisning. 
 
Målet med morgenmotion er at give eleverne erfaring med og indsigt i motionens 
betydning for sundhed og trivsel.  
Eleverne skal gerne opleve en glæde og lyst til at udøve motion og få en forståelse af 
fysisk udfoldelse. 
De skal opnå indsigt i og få erfaringer med sundhed og kropskultur. 
Morgenmotionen skal udvikle eleverne til at tage ansvar for sig selv og indgå i et 
fællesskab. 
 
Målet med samling er at give eleverne kendskab til den danske sangskat. Og give den 
enkelte elev mulighed for at blive hørt samt styrke elevernes fællesskab på tværs af 
årgangene. 

 
Sara Marie, Merete, Marianne og Bo står for denne undervisning. 

 
Beskrivelse af fortælletid. 

 
Tirsdag og torsdag starter vi dagen med fortælletid. Morgenen starter med meddelelser 
og sang. Derudover vil indholdet i disse timer komme til at tage udgangspunkt i 
forskellige fortællinger hovedsageligt indenfor fagene kristendom, historie, dansk og 
hvad der ellers byder sig i forbindelse med diverse højtider og aktuelle nyheder. 
Hver måned har et emne, som alle arbejder med.  
 
Udover selve fortællingerne vil timerne også blive brugt til at arbejde med noget praktisk. 
Eleverne skal øve fremlæggelser, så alle børn med tiden lærer at stå foran en forsamling 
og fremlægge et projekt eller andet arbejde. Det er en proces, og nogle børn er hurtigere 



end andre og det er helt i orden. Vi har god tid, og vi giver plads og tryghed til hvert enkelt 
barn. 
 
Målet med fortælletid er at introducere børnene for forskellige fortællinger, som kan være 
med til at give inspiration til videre læsning. Vi vil fremme og styrke elevernes forståelse 
af verden omkring dem. Styrke kommunikative færdigheder og fremme indlevelsesevne 
og egen identitet. 

 
Eleverne bliver delt i to hold. 

0.-3.klasse. Sammen med Karina og Merete 

4.-8.klasse. sammen med Bo og Mie 

 

Beskrivelse af valgfag. 

 
På Arrild Friskole har vi i år indført valgfag for eleverne i 4.-8. klasse. Det er tænkt som 
et supplement til de kreative og praksis-musiske kompetencer. Alle elever ønsker 2 
forløb i løbet af skoleåret, som vi forsøger at opfylde. Der er 2 lektioner hver tirsdag, og 
der skiftes hold efter jul. 
 
Showhold: 
 
I dette valgfag blander vi en masse stilarter sammen fx. Hip hop, disco, Aerobic, spring 
og akrobatik sammen med forholdsvis nemme koreografier. 
Kropsbevidsthedsøvelser bliver trænet hver uge samt afspændingsøvelser.   
Målet med faget er til jer som gerne vil udfordres, udvikle kropsbevidsthed, 
kropskontrol og prøve kræfter med optræden for publikum. I skal være klar til at udvikle 
jer personligt samtidig med at have det sjovt og støtte hinanden som et hold. 
 
Kom med på en tidsrejse………. 
 
Gastronomi: 
I dette valgfag arbejder vi med og eksperimentere med råvarer. Målet med faget er at 
give indsigt og forståelse for råvarerne og deres funktion. Vi arbejder med 
bæredygtighed, og vil derudover komme til at prøve nye ting af, hvilket der er en 
forventning om at man prøver at smage. Vi skal være madmodige. 
Vi spiser lige så meget med øjnene som med munden. Derfor vil præsentation og 
æstetik indgå som en del af målet i Gastronomi. 
 

Sløjd - Håndværk/design: 
 
I dette fag lærer du hvordan du benytter de forskellige værktøjer, og kommer ind i 
processen med at skabe noget af træ. 
Målet med Håndværk og design er netop fokus på processen fra tanke til færdigt 
produkt i et bæredygtigt design. Der er frie rammer og mulighed for at arbejde med 
eget design til at bygge noget ud fra din egen ide og skabelon. 
 

Vi glæder os til et år med masser af nye udfordringer og oplevelser. 
Bo, Marianne og Karina 

 



Ændring i køreplan. 

I bedes smide tidligere udsendt køre plan ud. 

Køreplanen nedenfor er den gældende. 

 

 

Køreplan Arrild Friskole 21/22. 
Store tur   Afg. Hjem. Hjem. 

Gøttrupvej v/ Jægerskoven 7:06 15:06 15:47  

Kirkevej/ Kirkeallé, Skærbæk 7:31 14:41 15:22 

Åbenråvej 24   14:38 15:19  

Smedevej / Vinumvej v/busstop 7:40 14:33 15:14 

Lovrupvej 4, Døstrup  7:44 14:29 15:10 

Løgumklostervej 31 / Povlskrovej 7:48 14:25 15:06  

Povlskrovej 50  7:52 14:21 15:02 

Povlskrovej 55  7:55 14:18 14:59 

Tevringvej 31  7:58 14:15 14:56  

Povlskrovej 57  8:02 14:11 14:52  

Povlskrovej 56  

       v/skråvejen sv. for huset 8:04 14:09 14:50  

Vestergårdvej v/Skærbækvej 8:06 14:07 14:52 

Arrild Friskole.  8:08 14:05 14:50 

   

 

Lille tur  
Skovlundvej 6  7:53 14:21 15:06  

Hofmansvej 3  7:57 14:17 15:02  

Arnumvej 7   8:00 14:14 14:59 

Østerkjærvej 6  8:05 14:09 14:54  

Arrild Friskole  8:09 14:05 14:50 

 

 

 

 

 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 32 

09.08. første skoledag 8.15-13.00 

13.08 sidste frist for tilmelding til forældremødet 

Uge 33 

Uge 34 

Uge 35 



01.09 sidste frist for Fripladsansøgning 

Uge 36 

09.-10.09 Naturens dage 

09.09 Fælles forældremøde 18.30-21.30 

11.09. Arbejdsdag 

Uge 37 

Uge 38 

Uge 39 

Uge 40 

Uge 41 

13.10 SH 6./7./8.kl 

14.-15.10 Færdsel og motion 

Uge 42 

Skolens elever hodler efterårsferie 

 

 

 

Husk fælles forældremøde for skolens elever 09.09.21 

 

Husk arbejdsdag 11.09..2021 

 

 

 

 

                                       

            

                                                             

                                                                             Venligst Mie 

 

 

 

            

                                                             

                                                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


