
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nyhedsbrev 40/2021  
 

Nyt fra Børnehuset: 
Så fik vi afsluttet vores cirkustema, med flot forestilling og efterfølgende hygge 
med popcorn og is. Børnehavebørnene har gennem de sidste uger øvet alt fra 
luftakrobatik, linedanser øvelser og farlige dyr der springer gennem en ring af 
ild. Alle disse flotte øvelser blev fremført for et spændt publikum bestående af 
voksne og børn fra småbørnsgruppen. Alle artister blev belønnet med masser 
af klapsalver og efterfølgende hygge. Det betyder desværre også at alle de 
flotte klovne og andet cirkus pynt nu er taget ned. Det betyder at vores rum nu 
virker helt tomme….. men mon ikke der snart kommer nyt op at hænge, som 
kan pynte op. 

 

 

 



      
    

 

 

 

 

        
 

 

 

Ellers er ugen gået med ture ud af huset, ansigtsmaling, sang og dans sammen 
med skolepigerne. 

     

       

 

 

 

 



Skoleparathedsundersøgelse og kompetencehjul. 

Børnehavegrupperne er også i gang med at lave kompetencehjul på alle børn og 
samtidig går vi i næste uge i gang med at lave SPU på alle børn i Blå Gruppe. 
SPUen skal gerne vise hvor børnene ligger i forhold til at være på vej til at blive 
klare til skole næste sommer. I uge 43 bliver der forældresamtaler for alle 
forældre i Blå gruppe. Samtalerne tager 15 min og foregår på kontoret med 
Katrine og René og er uden barnet. Der hænger en seddel med tilmelding til disse 
samtaler på opslagstavlen, hvor man skal skrive sig på senest d. 15. oktober.  

Vi har udsendt en mail omkring behov for at åbne tidligere og evt. at kunne lukke 
før, så timerne slå til. Husk derfor at kigge i jeres mailbox. 

SFO. 

I SFOen bruges tiden på en tilbagevendende 
begivenhed, nemlig at lave kastanjedyr og andre 
flotte kreative figurer.  

 

 

 

 

 

Legetøjsdag. 

Den sidste fredag i hver måned vil der igen være legetøjsdag. Det er tilladt at 
tage 1 stykke legetøj med, som skal kunne tørres af eller sprittes af. Vi skal derfor 
bede jer alle om ikke at sende legetøj, udklædningstøj osv. alle de øvrige dage.  

Forældremøde 

Tirsdag d. 26. oktober afholdes der som tidligere udmeldt forældremøde. Vi 
forventer at der kommer minimum én forældre pr. barn/familie til dette møde. Vi 
starter med at få besøg af Marco Loftager der er livredder og uddanner nye 
livreddere. Han vil holde et lille “førstehjælpskursus” hvor fokus vil være på 
førstehjælp til børn i 0-6 års-alderen. Derefter små korte oplæg fra grupperne, 
bestyrelsen samt valg til forældreråd. Der er tilmeldingsseddel på opslagstavlen 
hertil så vi ved hvor mange vi bliver.  

 

Sæt stort X  i kalenderen: 

• D. 13. okt. Personalemøde 
• D. 15. okt Deadline for tilmelding til skoleparatheds-samtaler 
• Uge 42 Efterårsferie. 
• 26. oktober Forældremøde med førstehjælps instruktør. 

 



• Uge 44-45 Temauger  
• Uge 46-47 Juleklippe/klister og pynte i svømmehallen 
• 23. nov. Bedsteforældredag med forskellige værksteder 

Uge 48-49                     Vi laver julehemmeligheder 

 

Nyt fra skolen: 

 
Idræt 4.-8. 

Eleverne i 4.-8 klasse skal huske deres cykler og cykelhjelm mandag d. 11. 
oktober. 
Vi skal arbejde med den teoretiske og praktiske udførelse af korrekt teknik samt 
bevægelsesanalyse. 
Aktiviteten vil foregå omkring: søen, kælkebakken, krat, og fodboldbanen  
 
Marianne og Bo 
 

         
 
 
 



      
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Færdsel/motionsdag  
 

Færdsel torsdag d. 14. oktober: 
Information om afvikling af færdsels-dagen. 
 I år skal alle eleverne arbejde ud fra et fælles emne “Ulykkeshåndtering”. 

• Vurdering af tilskadekommen. 
• Eleven kan hjælpe i forbindelse med tilskadekomst på skolens område. 
• Eleven kan give førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken. 
• Eleven kan tilkalde hjælp fra en voksen. 
• Eleven kan foretage et alarmopkald, hvor de angiver navn, ulykkessted 

og hændelse. 
Som forælder må I meget gerne øve diverse nødvendige informationer for jeres 
familie for at kunne ringe efter hjælp - navn, adresse, by osv. 
Vi har allieret os med falckredder Jens Svane som kommer og viser/ fortæller 
om ulykkeshåndtering. 
 

0.- 3. kl. 
• Førstehjælps opkald - kan tilkalde hjælp fra en voksen. 
• Angive navn, ulykkessted og hændelse. 
• Skiltegenkendelse. 
• Egne oplevelser med ulykke/uheld. 

Skoledagen slutter 13.00 – bussen kører 14.00 
 



4.- 5. kl. 
• Førstehjælps øvelser. 
• Trafiktegn og gæt. 
• Tip ti bøder. 

6.- 8. kl. 
• Førstehjælps øvelser. 
• Se en film som er baseret på en virkelig hændelse. 
• Arbejde med opgaver tilhørende filmen. 

Skoledagen slutter 14.00, hvorefter bussen kører. 
 

 

 

Motionsdag fredag d. 15. oktober. 

Information om afvikling af motionsdagen. 
Orienteringsløb med elektronisk tidtagning i Lindet Skov, hvor eleverne 
skal samarbejde og hjælpe hinanden med at finde vej. 
 

Alle elever skal cykle fra skolen kl. ca. 8.15 ud til bålhytten i Lindet Skov, her 
bliver eleverne inddelt på tværs af klasserne i 4 mands grupper.   
Ved bålhytten i skoven får eleverne en kort instruktion i brug af kort, kompas og 
elektronisk brik - de får også et orienteringskort, hvor posterne er indtegnet. 
Ruten er ca. 4 km. 
Når eleverne kommer i mål og har pustet lidt ud, vil der være mulighed for at 
prøve en cirkelsprint-bane. 
 

Husk: Praktisk tøj, cykel/cykelhjelm, madpakke og drikkelse til hele dagen. 
Bussen kører fra skolen kl. 13.00. 
 

Merete, Marianne, Karina, Bo, Lars og Sara Marie 
 

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

 
Dans – dans - dans 

I denne tid står der dans på ”skemaet” i pauserne. Ligeså danser alle mandag og 

fredag morgen. Det er så festligt. 

 

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

 

Reflekser. 

Den mærke tid melder sig. Det er mørkt om morgenen, så derfor er 

her en opfordring til at få hængt reflekser på jeres barns overtøj. 

 

 

 

 

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



Legepatrulje. 

I tirsdags var Emily, Sille, Emil og Jonas fra 4.-5.klasse på legepatruljekursus. I 

dag har de lært eleverne i 0.-3.klasse nye sjove lege. Du var så dygtige til at 

instruere legen og omsorgsfulde. 

 

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

 

Teater 

Forberedelserne er fuld gang og vi har brug for jeres hjælp. 

Er der nogle friske, stærke mænd som har tid og mulighed for at hente scene-
kasserne til os torsdag d. 18. november mellem kl. 8.00 til 16.00 
Scene-kasserne skal retur fredag d. 26. november fra kl 10.00- 11.00 

De skal bruges til opbygning af vores scene til årets teater.  

Henvendelse til marianne@arrildfriskole.dk 

 

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

 
 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 41 

14.-15.10 Færdsel og motion 

Uge 42 

Skolens elever holder efterårsferie 

Uge 43 

Uge 44 

01.11 RÖ og MM på kursus fra 11.00 

          Bestyrelsesmøde 

04.11 Åben hus/ indskrivning 16-18 

Uge 45 

09.11 Skolen i Bio 0.-3.klasse 

          SH 6.-8. 

11.11 Skolen i Bio 6.-8.klasse 

          SH 4.-5. 

Uge 46 

15.+ 16.11 RÖ og MM budgetseminar 

 16.11 valg i hallen/ klasseværelse 

           RAMS – skolekoncert i Ribe Domkirke – 4.-5.kl m.KJ og LO 

18.+19.11 teateruge 

Uge 47 

21-26.11 teateruge 

25.11 skolefest 18.00 

Uge 48 

mailto:marianne@arrildfriskole.dk


01.12 juleklip på klassen 

Uge 49 

06.12 bestyrelsesmøde 

Uge 50 

13.12 0.kl. sundhedsplejerske 

17.12 juleafslutning 

Uge 51 

juleferie 

Uge 52 

Juleferie 

 

Uge 01 2022 

03.01. 1.skoledag 

 

 

 

Husk indskrivning til kommende 0.klasse d. 04.11.2021 

 

Husk teaterforestillningen d.25.11.2021 

 

 

 

 

                                       

            

                                                             

                                                                             Venligst Mie 

 

 

 

            

                                                             

                                                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


