
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nyhedsbrev 01/2022  
 

Afdelingsleder søges. 
Måske kender du en pædagog, der går med en” leder i lommen”. Sig endelig 
videre, at vi søger en ny afdelingsleder ….. 
Ansøgningsfrist er d. 13.01.2022 
Stillingsopslaget ligger på facebooksiden – del endelig – TAK. 
 

Fødselsdag. 

Har dit barn fødselsdag, og I beslutter, der skal deles noget ud til 

gruppen/ klassen, skal det være indpakket til hvert enkelt barn. 

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

Nyt fra Børnehuset: 

 
Godt nytår til alle børn og forældre fra personalet i Børnehuset. 

De to første dage er vi startet stille og roligt op med ca 10 / 12 børn i 
børnehaven og 7 /8 børn i småbørnsgruppen.  

Alle var glade for at se hinanden igen. 

Den 3. januar kunne vi byde velkommen til Maria som skal være i Børnehaven 
de næste 2 måneder. Hun blev taget godt imod og har allerede tømt lommer for 
smådyr, været på kælkebakken, spille Vildkat og meget mere…….               
Maria er pædagog. Stort velkommen til hende. 

Børnehavebørnene har i løbet af ugen også været i det kreative hjørne.  

Vi er begyndt at klippe og klistre. Fine cirkler som bliver til de mest 
farverige papegøjer. De hænger både i legerummet og i 
garderoben.  

 

Der har også været tid til at lave huler, lege med lego samt biler.  

I småbørnsgruppen er Erik startet den 4 januar. Stort velkommen til ham.  

I løbet af ugen er de fleste småbørn kommet tilbage, og vi er gået ud i vores 
små grupper. Se de dejlige billeder på faceook. 



Covid 19 positiv 

Torsdag aften kom der besked om, at Mathias Ottsen er testet positiv. Jeg 

udsendte mails til alle hjem. Der hænger yderligere info ved indgangene i 

Børnehuset/ på opslagstavlen. Derfor opfordrer vi til, at alle er ekstra 

opmærksomme på, hvordan barnet har det. Lad dit barn blive hjemme, hvis det 

er sygt og få det gerne testet. 

 

Hvis jeres barn enten er syg eller holder fri, har vi et ønske om, at I forældre lige 
sender en sms eller gir et opkald omkring dette.  

 

 

Vinterferie – uge 7. 

En ferie er slut, og nu skal vi allerede se ind i den næste ferie. På tavlen hænger 

opslag som ALLE hjem bedes notere deres behov på. Sidste frist er d.14.01. 

Det kan synes tidligt, men personalet har krav på at kende deres arbejdsplan ca 

4 uger, før den skal bruges. 

 

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

 

Nyt fra skolen: 
 

Velkommen. 

Endelig kunne vi sige velkommen til Dorthe. 😊 

Dorthe har nu haft sine første lektioner – noget hun fortæller er en meget positiv 

oplevelse. 

 

Tests 

Så er vi godt i gang igen. Jeres børn får ros for deres måde at gå til testen på 😊 

Der er enkelte hjem, der ikke har ønsket at deres barn bliver testet på skolen. Det 

er helt OK. Børnene har i dag fået en selvtest med hjem, så I kan selv teste 

hjemme. Der vil komme selvtest hjem til dem, de dage, hvor de øvrige elever 

bliver testet. 

 

Også eleverne i 0.klasse har fået selvtest med hjem 

 

I uge 2 kommer poderne tirsdag og torsdag mellem 8.00 og 11.30 

 

Dagenes struktur. 

Eleverne vil i den kommende periode være opdelt i 4 stamgrupper: 

0.-1.kl/ 2.-3.kl./ 4.-5.kl./ 6.-8.kl. eleverne er i disse grupper i undervisningen samt 

i pauserne, hvor alle har deres område at boltre sig på. 

Idræt: Eleverne bliver undervist UDENDØRS i stamklasserne. 

Morgenmotion: foregår i de 4 grupper. Morgensamling er aflyst. 

Fortælletime: eleverne bliver undervist i stamklasserne. 



Valgfag: 4.klasse har i den kommende periode Karina 

              5.klasse har i den kommende periode Dorthe 

              6.-8.klasse har i den kommende periode Bo. 

Der er fuld fokus på at vaske hænder og spritte hænder. I må gerne tage snakken 

derhjemme om vigtigheden af øge fokus på hygiejne. 

Elevborde, håndtag og stikkontakter sprittes af kl.9.45 og 11.45. 

Toiletter, håndtag og stikkontakter sprittes af dagligt. 

 

Alle benytter fortsat egne indgang og toiletter. 

 

Eleverne er naturligvis lidt trætte af, at de ikke må lege overalt og med hinanden, 

men de tager det ”i stiv arm”. 

 

Vi er en del ude – så husk varmt tøj – og gerne ekstra sokker. 

 
 

SFO tirsdag åbner i BH  

Tirsdag morgen åbner SFO i børnehuset. 

 

Mundbind 

Alle elever, der er over 12 år, skal nu igen bære mundbind i bussen.  

Elever, der er under 12 år, henstilles til at være ekstra opmærksomme, så de 

hoster/ nyser i ærmet – helt ligesom alle andre tider. 

Alle opfordres til at medbringe egne mundbind. 

 

 

 

 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 2 

13. og 14. sundhedsplejerske 3.klasse 

Uge 3 

 



Uge 4 

20. og 21. 6.-8.klasse i praktik 

24. og 25. emnefage: Job og uddannelse 

30. Støtteforeningen inviterer til loppemarked i hallen 10-14 

Uge 5 

02. Merete på kursus hele dagen. Anitmobbekursus. 

02. sundhedsplejerske 1.klasse 

03. sundhedsplejerske 1. klasse og 8.klasse 

Uge 6 

07., 08. og 09. Karina på kursus. Læsevejleder uddannelsen - del 1. 

Uge 7 

Vinterferie 

Uge 8 

23.og 24. sundhedsplejerske 6.klasse 

25. støtteforennigen inviterer til fastelavnsfest i hallen 

Uge 9 

04. National trivelsdag 

Uge 10 

07. SH 0.-1.klasse/ 2.-3.klasse 

       Bestyrelsesmøde 

09. Bethina på kursus. IT 

10 SH 2.-3.klasse/ 6.-8.klasse 

Uge 11 

14. SH 4.-5. 

Uge 12 

Uge 13 

28., 29. og 30. Karina på kursus. Læsevejleder uddannelsen - del 2. 

Uge 14 

06. Generalforsamling for Arrild Friskole og Børnehus 

Uge 15 

Påskeferie 

 

 

 

06.04.22 Generalforsamling for Arrild Friskole og Børnehus 

 

28.04.22 Teaterforestilling for alle 

 

31.05.22 – 03.06.22 skoleture for alle 
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