
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nyhedsbrev 32/2021  
 

Arbejdsdag. 
 

Se info seddel nederst i dette nyhedsbrev.  

SU senest d.26.08.2021 fra alle hjem. 

 

 

Nyt fra Børnehuset: 
 

Mandag i denne uge sagde vi velkommen til Lene, der er startet som 
pædagogmedhjælper i vores småbørnsgruppe. Stort velkommen til dig. Samtidig 
er det også sidste uge for Simone der har været i virksomhedspraktik hos os i 8 
uger. Det var hyggeligt at lære dig at kende og vi ønsker dig det bedste på din 
vej 

.  

 

 

Nu er vi stort set fuldtallige. Kun en enkelt voksen og et par enkelte børn er stadig 
på ferie, men fra næste uge er vi her alle. Det betyder at den ”normale” hverdag 
kan vende tilbage, hvilket er ved at være tiltrængt. I næste uge holder vi 
GruppeOpdelingsfest, hvor alle børn tildeles deres nye gruppe og voksne. Det er 
en stor dag som vi plejer at fejre her i huset. 

 



 

 

I løbet af denne uge, er der afholdt fødselsdag for både Hjalte og Marius, stort 
tillykke til jer begge, og tak for både is og flødeboller. 

I småbørnsgruppen er Dorte gået i gang med at indrette det nye aktivitetsrum. 
Mandag og tirsdag i næste uge males væggene, så den står knivskarp og klar til 
brug. Allerede nu er gruppen med de ældste småbørn begyndt at spise inde i 
rummet, og alene det kan mærkes. Det giver en hel anden ro i småbørnsgruppen, 
at vi kan dele børnene op i mindre grupper. Der er færre forstyrrelser, mindre 
larm og bare lettere at koncentrere sig.  

 

Småbørnsgruppen har også brugt ugen på kreative aktiviteter, gåture, leg både 
inde og ude samt med at tilberede mad i køkkenet. I børnehavegruppen er ugen 
gået med at lave håndaftryk, leg både ude og inde, og med indretning af de ”nye” 
lokaler. 

 

 

I den kommende uge afholdes der stuemøde for småbørnsgruppen hvor vi laver 
uge struktur som vi melder ud i næste nyhedsbrev. For børnehavegrupperne ser 
strukturen således ud: 

Mandag   – tur ud af huset (vi går kl. 09.00) 
Tirsdage  – gymnastiksalen 

Onsdage – gruppetid samt varmt mad 

Torsdage – gruppetid og aktivitet i grupperummene 

Fredage   – Børnemøder i lige uger samt aktiviteter i de forskellige grupper. 
 

Forbehold for ændringer må påregnes 
 

.  

 

 

 



Det har været så skønt at komme tilbage i SFOen her efter sommerferien. I lang 
tid har vi været 5,6,7,8,9 børn, men allerede i mandag var der hele 20 børn. Det 
giver et helt andet liv og mange flere legemuligheder. Ugen er gået med at vende 
tilbage, og lege både inde og ude samt dryppe med stearin.   

 

Det er dejligt at der nyu er kommet mere liv i lokalerne. 

 

På børnehusets vegne René 

Sæt stort X  i kalenderen: 

• 19. august Gruppe Opdelingsfest 
• 23. august  Personalemøde 
• 25. august  René fri  
• 31.8. – 2.9 René på hygiejne kursus  
• Uge 37-38 Tema-uger 

 

 

 

Nyt fra skolen: 

 
Velkommen 

Hvor var det dejligt igen at møde børn og voksne – spændte og klar til et nyt 

skoleår. 

Tak til alle de forældre, der kunne afse tid til at deltage – det er altid dejligt, når vi 

er sammen.  

 

Den første uge har vi brugt på at finde tilbage til en normal hverdag samt genfinde 

hinanden.  

Der er igangsat trivselsarbejde på klasserne. Det giver et øget blik for hinanden 

og er med til at styrke klassefællesskabet. 

 

Lektiebøger 

Støtteforeningen og TA El teknik har venligt sponsoreret lektiebøger til alle elever. 

Vi forventer at modtage disse i uge 34. 

Vi takker for sponsoratet. 

 

Hørebøffer. 

Det er vigtigt at alle elever medbringer egne hørebøffer hurtigst muligt – 

hørebøffer der passer til hovedet – alle vokser jo.  

Når alle bruger egne hørebøffer er det meget lettere at koncentrere sig. 

 

Tilmelding til forældremøde. 

Husk nu at få jer meldt til – fristen forlænges til mandag d.16.08 😊 

 



Fødselsdag 

 

Vi har i dag til samling sunget fødselsdagssang for alle skolens 

elever. Det var første gang i lang tid vi holdt samling – med 

fællessang. 

Eleverne må nu igen medbring fødselsdagskage eller andet  

 

 

 

Hjemkørselstider. 

 

Mandag: 14.05 

Tirsdag: 14.50 

Onsdag: 14.05 

Torsdag: 14.05 

Fredag 14.05 

 
 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 33 

16.08 økonomimøde 

          Frist for tilbagemelding til forældremøde 

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 

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

07.10 SH 2./3. 

Uge 41 

12.10 SH 4./5. 

13.10 SH 6./7./8.kl 

14.-15.10 Færdsel og motion 

Uge 42 

Skolens elever holder efterårsferie 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-dk.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 

Husk fælles forældremøde for skolens elever 09.09.21 

 

Husk arbejdsdag 11.09..2021 

 

 

 

 

                                       

            

                                                             

                                                                             Venligst Mie 

 

 

 

            

                                                             

                                                                              

 

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: ____________________________________     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


