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Nyhedsbrev 48/2021  
 

Nyt fra Børnehuset: 

 
Så blev det endelig 1. december og julemåneden er for alvor skudt i gang. Vi har 
alle, store som små, glædet os til denne måned. Julepynten er afleveret til 
Brugsen og svømmehallen, så nu starter vi her i huset.  

Vi er i denne uge også gået i gang med at lave julehemmeligheder, så husk at 

det er forbudt at udspørge jeres børn om hvad der skal i pakken i år😉 

 

 

 

 

December måned byder på daglige samlinger. I børnehavegruppen samles alle 
de tre grupper hver dag, hvor der synges julesange, læses juleeventyr, fortælles 
røverhistorier, spises pebernødder og naturligvis skal der trækkes kalendergaver 
hver dag. Også i småbørnsgrupperne samles børnene til sang og uddeling af 

 



kalendergaver. Børnene i denne gruppe er også i gang med at pynte op til 
julemåneden, i det omfang de kan. Det bliver så flot. 

I torsdags skød vi for alvor julen i gang med den årlige julefrokost for alle børn. 
Der var lune frikadeller, varm leverpostej, æg, sild og meget meget mere. Det var 
en dag, hvor alle fik maverne godt fyldte og med masser af smil og hygge. 

            

 

 

Den styrkende pædagogiske læreplan. 

Personalet har gennem de sidste par måneder været i gang med at udfylde 
kompetencehjul på alle børn. Først børnehavegrupperne i oktober og siden 
småbørnsgruppen her i november. I forlængelse heraf, arbejder personalet og 
hele huset i det kommende kvartal med fokus på Børnefællesskaber, som er et 
af de 9 pædagogiske grundlag, der er i vores læreplan. Vi har i personalegruppen 
diskuteret, om alle børn er en del af børnefællesskabet, hvem er mere med i et 
fællesskab end andre og hvorfor. Og naturligvis, hvad gør eller kan vi gøre for at 
være med til at etablere disse børnefællesskaber, mellem børnene så alle oplever 
at være en del af den skønne børnegruppe vi har i huset.  

Fællesmøde  

I mandags afholdte personalet og bestyrelsen fællesmøde, hvor vi drøftede 
vores visioner for hele huset. I den forbindelse skulle der sættes ord på, hvad vi 
alle syntes der kendetegnede netop vores skole og børnehus. Langt de fleste 
svarede blandt andet, at de syntes det var dejligt, at man i både skole og 
børnehus har så meget fokus på det sociale og samspillet mellem mennesker. 
Det er alfa og omega, at hvis dette ikke er på plads, så har børn det også 
sværere med at lære nyt. Her tænker vi både på det rent faglige og de 



kundskaber vi prøver at formidle til alle børn. Det bliver spændende at arbejde 
videre hermed i det nye år. 

 

.  

Covid-19 

Man skulle næsten tro I forældre havde prøvet det hele før. I er mega gode til at 
respektere de anbefalinger der er meldt ud. I går ikke længere ind, end til skiltene, 
I vasker hænder på både børnehavebørn og småbørn akkurat som vi har ønsket, 
og I er gode til at huske mundbind når i afhenter og aflevere børn. Vi er sikre på, 
at vi sammen med jer forældre, gør alt hvad vi kan, for at undgå at få smitten ind 
i huset. Det virker efterhånden som en uendelig kamp, men vi skal nok klare det 
sammen. 

Forældrehygge 

Tirsdag d. 21. december er afsat til julehygge med 
jer forældre. Om vi kan gennemføre, må vi lige se an 
hen over de kommende par uger. Vi ved, at der er en 
del som har meldt sig fri i den sidste uge. Selvom I 
har meldt jeres børn fri, så er i naturligvis velkomne 
til at komme forbi til et par hyggelige timer fra 15.00-
17.00. Men vi melder mere ud når vi nærmer os. 

 

 

 

 

SFO 

Juletræet er stillet op og vi er gået i gang med at få det pyntet flot. Mon der 
kommer gaver under træet? Vi er helt sikre på, at de ikke fik lov til at ligge der 
særlig længe inden der var nogen der skulle undersøge dem. 

Vi er også startet på at lave hemmeligheder i SFOén. Det giver mange gode grin 
og sjove snakke med børnene imens, og det er rart at høre om de forskellige 
juletraditioner hver familie har i hjemmet. 

 

HUSK AT SKRIVE JER PÅ LISTEN PÅ OPSLAGSTAVLEN OM I HAR BRUG 
FOR PASNING I DAGENE OP TIL JUL. 

 



Sæt stort X  i kalenderen: 

• D. 6. dec. Bestyrelsesmøde 

• D. 10. dec. Åben Legestue AFLYST 

• D. 13. dec. Lucia 

• 14.-16. dec René på hygiejnekursus i Esbjerg 

• D. 17. dec. Kirke for børnehavebørn og risengrød 

• D. 21. dec. Julehygge for børn og forældre 15.00-17.00 

• D. 23. dec. Sidste mand lukker og slukker til juleferien. 

• D. 3. jan.  Velkommen tilbage til Børnehuset. 

 

 

 

Nyt fra skolen: 

 
December. 

 

Så tog nissehuerne deres indtog. 

Onsdagens juleklippedag var super 

hyggelig. Der blev produceret og 

pyntet op. Så nu er det JUL. 

 

En ekstra overraskelse ramte os 

onsdag morgen. Der lå en flot gave til 

os alle. Tusind tak. 

 

 

 

Så er det december måned. Vi har talt 

om, at vi igen i år vil afholde 

børnebanko. Hvordan vi rent praktisk 

gør, afventer vi lidt med at beslutte.  

Så har du/ I en lille sponsorgave, siger 

vi gerne tak. Gaven skal gerne være 

pakket ind – det er det mere 

spændende ….. 

Tak for de gaver, vi allerede har fået. 

 

 

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



 
 

Test uge 47. 

Tak for jeres hurtige tilbagemeldinger 😊 

I kommende uge besøger testpersonalet os igen tirsdag og torsdag fra 8.00.     . 

Alle de elever, der har alderen/ en forældreaccept til at blive testet, møder troligt 

op – alt går helt fredsommeligt. Vi har besøg af nogle dygtige testere. Det giver 

ro på. 

 

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

 
Som I alle ved har vi ansat ny lærer pr.01.01.2022. 

Her en lille præsentation. 

 

Kære elever og forældre 

Mit navn er Dorthe Christensen, jeg er utrolig glad for at 

have fået rollen som ”den nye” lærer på Arrild Friskole. Jeg 

har været lærer i ti år, og har undervist i mange forskellige 

fag, primært på mellemtrinnet og i indskolingen, jeg har 

altid fået lov til at være klasselærer, en rolle jeg glæder mig 

meget til at fortsætte med.  

Jeg er tilflytter til det Sønderjyske, og har holdt til i 

Løgumgårde de sidste tre år, men jeg flytter forhåbentlig 

ind i mit nye hus ikke langt fra Arrild i juleferien. 

Privat bor jeg sammen med min kæreste Tom, og vores 

hund og kat. 

Jeg glæder mig utrolig meget til at lære jer at kende, og ikke mindst blive en del af 

friskolen og dennes hverdag. 

Med venlig hilsen 

Dorthe 

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

 
Følgende er kommet fra forældrerådgivningen. 

 

Kære Forældre 

  

Forældrerådgivningen er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til dig, som har 

et barn i 0-10. klasse og som oplever problemer med eller har spørgsmål til 

barnets skolegang. 

Forældrerådgivningen kan kontaktes på telefon 70252468. Du kan også sende 

en mail på foraeldreraadgivningen@skole-foraeldre.dk eller chatte på 

www.foraeldreraadgivningen.dk 

mailto:foraeldrerådgivningen@skole-foraeldre.dk
https://skole-foraeldre.us9.list-manage.com/track/click?u=d8cdd00c150e7f20d5561ac5e&id=b92464412f&e=3daaf348bd


Forældrerådgivningens rådgivere har mange års erfaring og stor viden om 

lovgivning og praksis i grundskolen og kan give dig en kvalificeret rådgivning 

om dit barns skolegang.  

- 

  

Venlig hilsen 

Forældrerådgivningen - en del af Skole og Forældre 

 

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

 

Våde og kolde børn. 

Husk vi har morgenmotion hver mandag og fredag samt er ude i pauserne. Der 

er mange af jeres børn, der ikke har nok eller fornuftigt udetøj med. Pak også 

gerne en ekstra pose med tøj, hvis man bliver våd. 

 

 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

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                                         

 

 

 

Glædelig 2. adventsweekend 

 

                                                                  Venligst Mie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

            

                                                             

 

 

 

 

            

                                                             

                                                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


