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Nyhedsbrev 49/2021  
 

Årets sidste nyhedsbrev udsendes fredag d.17.1.2021. 
 

Nyt fra Børnehuset: 
Shhhh. Hvad laver I? Ja lige i øjeblikket, er vi godt i gang med at få lavet små 
hemmeligheder til mor og far i alle grupper. Håber I er spændte på, hvad børnene 
har valgt at overraske med i år. Er det mon noget der pynter? Kan det spises? 
Kan det bruges til noget praktisk? Er det noget man kan tage på?..... 

December er nu bare helt speciel. Julen kan duftes i alle kroge, julemusikken 
spiller i højtalerne, og alle glæder sig helt vild til den store højtid. 

 

Ugen er, udover hemmeligheder, gået med at bage juledyr sammen med 
børnene. Uhmm hvor de smager af jul. Vi synger julesange, trækker gaver og 
spiser pebernødder. Katrine har skrevet sin egen julehistorie, som forløber over 
5 breve fra nisserne Tulle og Mulle, der til dagligt bor hjemme hos hende. De 
fortæller om nissen Nille der er på et spændende og lidt farligt eventyr, sammen 
med sin ven, rensdyret Nino. Det bliver spændende at høre de sidste afsnit. 
Finder de den magiske juleblomst eller møder de nye væsner ude i den mørke 
skov? 

 



 

Næste uge er den sidste uge, hvor vi alle er i børnehuset. Fra på fredag holder 
næsten halvdelen af alle børn juleferie. Nu hvor skolen skal sende børn på 
hjemmeundervisning fra midt på ugen, så vil vi også gerne have et praj hvis I 
tænker at holde jeres børnehavebørn hjemme i samme tidsrum. Vi skal lige 
være sikre på at alle børn får deres hemmeligheder med hjem inden julen.  

På tirsdag i næste uge, går alle børnehavebørn med i Kirken til julegudstjeneste. 
I skal derfor være i huset senest kl. 8.00 hvor vi går afsted. 

Tirsdag d. 21. december skulle vi have afholdt forældre julehygge. Dette er ikke 
muligt og derfor bliver vi nødt til at aflyse det arrangement. Julemanden skulle 
også have været forbi på den dag, men en lille ting til alle børn. Han har dog lovet 
at kigge forbi torsdag i næste uge. Så vi håber at se alle børn den dag, så vi kan 
få sagt Glædelig jul til julemanden, inden han skal afsted på sin lange lange tur 
med julegaver lige om lidt. 

 

             

 

I SFOen går dagene stort set som I børnehuset. Der høres julemusik, laves 
julegaver, klippes og hygges.  

Nu bliver det så svært. Men jeg har valgt at opsige min stilling som afdelingsleder 
i Børnehuset fra årets udgang. Grunden hertil har ikke noget med huset at gøre, 
men skyldes mit helbred og udfordringer med sygdom/diagnoser i hjemmet. Det 
har været svært, at få både lederjob og kasketten som familiefar til at gå op i en 
højere enhed. 



Jeg har været utrolig glad for at være en del af Arrild Friskole og Børnehus. I har 
en skole og institution I kan være stolte af. Her er der plads til den enkelte, her 
bliver man set som et helt menneske, og her er fagligt dygtige pædagoger og 
lærere der alle vil det allerbedste for jeres børn. Jeg ville ønske jeg kunne blive, 
men må bare prioritere familien og helbredet først. Derfor siger jeg tak for mange 
gode stunder med jer alle, og vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt 
og lykkebringende nytår. 

 

Sæt stort X i kalenderen: 

• D. 14. dec. Kirke for børnehavebørn og risengrød. I skal være i 
huset kl. 8.00 

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

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

D. 3. jan.  Velkommen tilbage til Børnehuset. 

 

 

 

 

 

Nyt fra skolen: 

 
Tak for juletræet 

Siger 4.-5. . træet pynter på klassen og er i denne uge også blevet flot pyntet. 

Træet er sponsoreret af Møllegaardens juletræer, Vinkelvej 11, Arrild, 6520 

Toftlund. 

 

Et nyt år – ny kollega. 

Der er altid noget nyt at glæde sig til. Vi glæder os til at sige velkommen til 

Dorthe Christensen, der starter hos os d.01. januar 2022.                                                                   

Dorthe bliver ny klasselærer, dansk- og kristendomslærer i 4.-5.klasse, da Lars 

har valgt nye veje. Derudover overtager hun 2 sprogundervisningen, billedkunst 

i 2.-3. og valgfag i 4.-8.klasse.  

Dorthes besøg må vi desværre se langt efter Dorthe skal selvfølgelig holde 

juleafslutning med sine elever på sin nuværende skole. 

 

Sara Marie, der oprindeligt havde valgt at gå på efterløn til nytår, har valgt at 

arbejde frem til sommerferien. Det er vi meget glade for. Hun fortsætter i sit 

kendte skema. 

I næste uge får alle børn nyt skema med hjem i tasken. 

 

Test uge 50. 

Tirsdag er sidste testdag for skolens elever  



 
Sundhedsplejersken 

Vi havde en aftale med sundhedsplejersken på mandag. Denne er udsat til 2022 

 
Kommende 0.klasse 

Det er med stor glæde vi nu kan melde ud, at der er 11 elever tilmeldt til 

kommende 0.klasse. Det er fantastisk. Vi glæder os til at møde jer alle.  

 

Høre telefoner 

Vi bruger ofte høretelefoner i undervisningen. De slides, og for mange er det tid 

til at få nye med.  

Derudover er der stadig en del børn, der ikke har et par høretelefoner med i  

skole. Det vil være en stor hjælp i undervisningen – og give mere ro – hvis alle 

har brugbare høretelefoner med. 

Så måske en julegaveide😊 

Samtykke til yderligere Google-tjenester 

Alle elever har onsdag den 8. december 2021 fået dokumentet “Samtykke til at 
benytte yderligere Google-tjenester” med hjem i tasken. Dette er en følge af at 
Google tilbage i oktober ændrede deres retningslinjer, således at børn under 18 
år ikke længere har adgang til bestemte tjenester uden deres forældre/værges 
samtykke. 
 

Vi har brug for at I giver dette samtykke, så vi fortsat kan sikre eleverne de 
nyeste undervisningsapps, tjenester m.v. Der er i dokumentet en hel liste over 
tjenester, som Google udbyder til undervisningen. Vi bruger pt. ikke alle 
tjenesterne, men bedre om samtykke til brug, da der hele tiden sker nyt inden 
for den digitale undervisning, og vi fortsat udvikler vores brug af IT i 
undervisningen.   
 

Vi ser gerne at alle har sendt dokumentet retur på skolen senest den 13. 
december 2021. 
 

Årets sidste skoleuge. 

Tiden suser afsted – og nu endnu hurtigere end vi havde håbet på. Næste tirsdag 

holder vi juleafslutning. 

Tirsdagens program er: 

8.15 skoledagen starter 

8.30-9.30 ca skolegudstjeneste for skolens elever samt børnehavebørnene – i 

god afstand. 

10.00 – 12. 00 hygge på klassen – julen bæres ud – test - pause 

12.00 – 13.00 julebanko i hallen for alle – i god afstand 

13.15 – 14.45 julehygge for de elever der normalt har undervisning. 

14.50 bussen kører hjem. 

 



Eleverne må medbringe lidt snolder til max. 20,- denne dag. Ingen søde drikke.  

 

 

 

 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 50 

13.12 0.kl. sundhedsplejerske - udsat 

17.12 juleafslutning 

Uge 51 

juleferie 

Uge 52 

Juleferie 

 

Uge 01 2022 

03.01. 1.skoledag 
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