
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nyhedsbrev 35/2021  
 

Arbejdsdag 

Lørdag d.11.09 er der arbejdsdag. En dag i fællesskabets tegn til gavn for vores 

børn. 

Du kan stadigt nå at melde dig til – giv kontoret besked/ skriv dig på tavlen i 

børnehuset. 

 

 

Nyt fra Børnehuset: 
Det har været en meget anderledes uge i vores småbørnsgruppe i denne uge. 
Der har været alt fra 4 til 6-7 børn pr dag. Vi har en del syge børn, som primært 
er plaget af forkølelse, feber og mellemørebetændelse. Vi har derfor kunnet 
afvikle lidt afspadsering hos personalet, fået lavet modeller til det kommende 
tema der kommer til at handle om cirkus. SMITTE-model kan læses nedenfor. 
Ugen er gået med små gåture i nærområdet, leg på legepladsen, sidste omgang 
malen i Boblernes grupperum, masser af sang og dans og hjælp med at lave 
mad. 

 

.  

 

 

I børnehavegruppen er gruppetid blevet brugt på Fri For Mobberi, sang og 
dans. Mandag var gruppen oppe i præsteskoven, hvilket altid er en dejlig tur. 
Der er så mange ting man kan lege med og alle børn er i gang med det ene 
eller det andet. Tirsdag stod den på motorik i gymnastiksalen. Her blev der leget 
mange forskellige ting. Alt sammen ting som udfordrede børnenes balance, 
børnenes grænser ved at hoppe fra forskellige højder eller hvem kan holde en  



hullahop ring i gang længst.   

  

 

 

I SFOen er der lavet modellervoks som der flittigt er blevet leget med. Tirsdag var 
hele gruppen også på besøg i præsteskoven. Der blev bygget huler og leget i 
solen. Det var mega hyggeligt. Ellers kan vi godt mærke at der er mange 
fodbolddrenge i gruppen. Hold da op hvor kan de få tiden til at gå med bolden 
udenfor 

.  

 

Vi har i børnehuset afholdt personalemøde, hvor vi blandt andet snakkede de 
pædagogiske grundlag som er beskrevet i Den Styrkede Læreplan som vi skal 
arbejde ud fra. I dette kvartal har vi fokus på det grundlag der hedder 
”Børnesyn”. 

Kort og godt kan det forklares som, at alle børn har samme værdi. Børn har ret 
til at være børn, til at være forskellige og udvikle sig i forskelligt tempo. Vi talte 
om hvordan vi ser det i det daglige og hvordan vi kan have større fokus herpå. 
Herunder snakkede vi om værdien af, at kunne sidde med et enkelt barn, og give 
det barn den opmærksomhed og hjælp, som barnet har brug for, for at udvikle 
sig i sit eget tempo. Det kan være en stor investering med disse øjeblikke, også 
i en travl hverdag. Der er i alt 9 forskellige pædagogiske grundlag som vi dagligt 



skal forholde os til. Det er altid spændende at arbejde med dette som særligt 
fokus, da man bliver tvunget til at reflektere og forholde sig kritisk til egen praksis. 
Vi har tidligere arbejdet med det pædagogiske læringsmiljø, og de sidste 
grundelementer er: dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring, 
Børnefællesskaber, forældresamarbejde, sammenhænge og børn i udsatte 
positioner. 

 

  

På børnehusets vegne René 

Sæt stort X  i kalenderen: 

• 6. september  Bestyrelsesmøde 
• 10. september Sidste frist for tilmelding til efterårsferien 
• 11. september Arbejdsdag for alle 
• 21. september Personalemøde 
• 21. september Møde i forældreråd 
• Uge 37-39 Tema-uger. Vi skal arbejde med temaet cirkus 

 

 

Nyt fra skolen: 

 
Forældremøde 

Så er det næste uge vi inviterer til forældremøde. Vi glæder os 

til at se jer. 

Det overordnede emne er FÆLLESSKAB. Der vil være et fælles 

oplæg samt god tid på klasserne til at planlægge arrangementer 

samt få talt med hinanden. 

Har du lyst til at bage en kage så giv endelig besked på 

kontoret. Gerne senest d.07.09. 

Husk også kalenderen til forældremødet – vi planlægger 

skolehjem-samtalerne. 

 

Suk suk 

Vi støder ofte ind i, at vi ikke helt ved, hvad jeres barn skal efter skoletid. Børnene 

fortæller, at de har legeaftaler/ skal med til et arrangement hos Ung Tønder mm. 

Det er vigtigt, at I som forældre giver os besked, hvis der er andre aftaler end 

de kendte.  

Ligeså sukker buschaufføren ofte, da han ikke har fået frameldinger. Ofte venter 

bussen, og de voksne suser rundt for at lede efter et barn. 

SFO personalet beder om, at I giver tydeligt besked, når I henter jeres barn. 

 

Glemt tøj. 

Husk at tjekke om dit barn har glemt tøj på skolen – efter d.11.09. sender vi det 

hele til genbrug. 

 

 



 

 

 
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  
 

 



Vikar 

I de kommende uger er vi så heldige at kunne trække på Xenia Ockens´ 

kompetencer. Hun vil i september måned undervise 2./3. i billedkunst. Derudover 

vil hun undervise 4./5.klasse i billedkunst onsdag morgen og fredag over middag. 

Det glæder eleverne sig til. 

Derudover vil Xenia være her som vikar/ støtte nogle timer. 

 

Lektiecafe` 

Eleverne i 4./5.klasse kan gå i lektiecafe´. Bus børnene er faste lektiecafe´ elever. 

Resten vælger sammen med forældrene. Vi har brug for, at I som forældre giver 

besked om jeres barn skal deltage eller ej. 

 
 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

Uge 36 

06.-07.09 Naturens dage 

06.09 bestyrelsesmøde 

09.09 Fælles forældremøde 18.30-21.30 

11.09. Arbejdsdag 

Uge 37 

14.09 konfirmand opstart 

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 

            



                                                             

 

 

 

            

                                                             

                                                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


