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Nyhedsbrev 04/2022  
 

Corona. 

Hver uge sin corona historie. 

I denne uge fandt torsdagens poder 3 elever, der var positive. Det måtte jo 

komme. Der er sendt mail hjem til alle hjem med skolesøgende børn. Heldigvis 

viste det sig, at en af de positive hurtigtests blev til en negativ PCR-test. 

 

Fra d.01.02. ophæves mange af retningslinjerne. Vi afventer endelig besked fra 

Undervisningsministeriet om, hvordan vi skal forholde os.  

For begge huse kommer følgende til at gælde: 

Vi holder fast i hyppig rengøring, håndvask og at bruge sprit. Indtil videre 

fortsætter vi med at benytte de kendte indgange.  

For børnehuset gælder: 

Mundbindet holder vi også fast i – foreløbigt frem til vinterferien. Vi holder fast i 

at I forældre søger for håndvask, når I afleverer jeres barn. I må nu gerne følge 

jeres barn helt frem til døren ind til småbørnsgruppen. 

For skolen gælder: 

Frem til vinterferien holder vi fast i de afgrænsede legeområder, klassevis ude 

idræt samt valgfag klassevis. Indtil videre fortsætter vi med at benytte de kendte 

indgange. 

Mundbindet holder vi også fast i – foreløbigt frem til vinterferien.  

 

For elever, hvor forældrene har givet samtykke, er der test tirsdag og fredag 

næste uge.  

Bemærk at der IKKE gives hurtigtests med hjem længere. 
 

 
 

 



Nyt fra Børnehuset. 

 
I denne uge har børnehaven været på gåtur til 
Præsteskoven. På vejen derop gik vi forbi en 
mark med en masse får. Børnene iagttog dyrene 
meget nøje, og der blev også lavet diverse “fåre-
lyde”.  
 
 
Tirsdag var vi i gymnastiksalen. Her brugte vi 
den store airtrack madras. Børnene hoppede, 
løb og lavede kolbøtter på madrassen. Der blev 
også leget med redskaber og bolde.  
 
 
Onsdag var vi i det kreative hjørne. Her tegnede 
børnene på glas, som kan bruges som 
lysestager. 
   

  
I småbørnsgruppen er der også blevet lavet forskellige kreative aktiviteter. Den 
ene dag lavede boblegruppen store perleplader, mens de mindre børn i gruppen 
lavede fine tegninger til udsmykning på væggen på stuen. 
Dagene går også med sang, dans og leg udenfor. 
Torsdag var vi i gymnastiksalen. 
 

                
 
Fredag sagde vi farvel til Lene. Vi vil gerne takke hende for hendes tid her på 
Arrild Friskole og Børnehus. Både børn og voksne kommer til at savne dig og dit 
glade humør. Vi ønsker dig alt held og lykke fremover. 



 
Nyt fra SFO 

 

Mandag var der emne-dag i skolen, derfor var både fuldtids- og deltids børnene 
i SFO. Børnene er fortsat delt ind i to grupper efter klasser/årgange. Børnene er 
gode til at lege og hygge sig med hinanden. Der bliver spillet spil, bygget huler 
og leget pudekamp.  
 

 

 

Nyt fra skolen: 

 

Morgen SFO. 
Indtil videre åbner morgen SFO i Børnehuset mandage og onsdage. 

 

 

Rettelse! 
Godt nok går tiden hurtigt – og godt nok glæder vi os til sommerferien – MEN 

denne starter altså først 24.06. 😊 

 

Sommerferie 2022. 

Til venlig info: 

Sidste skoledag i skoleåret 2021/22 er fredag d.24.06.2022 

Første skoledag i skoleåret 2022/22 er mandag d.08.08.2022 

 

 

 

Job og uddannelse. 

Sikke nogle dejlige dage vi har haft. Vi har alle været på virksomhedsbesøg. 0.-

3.klasse blev grundigt indført i arbejdet i Dagli´brugsen. 4.-8.klasse besøgte 

Lindholm Maskinstation. Sikke mange store maskiner – og sikke dyre de var. 

Derudover har vi se filmklip om forskellige jobs, arbejde med jobønsker, jobkrav 

og meget andet interessant. 

Oplægget fra Else måtte vi udsætte grundet corona. Heldigvis måtte 4.-8.klasse 

få besøg af Jonna, der fortalte os om jobbet som anæstesi sygeplejerske.  

Tak til alle der ville afse tid til os. 

 

 



Ferie eller fridage i løbet af skoleåret. 

Der er af og til elever, der bedes fri i løbet af skoleåret. Det 

er der helt sikkert en god grund til. Ved frihed over 2 dage 

skal I huske, at det skal forbi mit bord (regler). 

Vi sender gerne lektier med – bare vi ved det i god tid. 

God ferie. 

 

 

 

 

Sundhedsplejerske. 

I næste uge kommer turen til 1. og 8.klasse. Husk venligst at udfylde skemaet, I 

har fået tilsendt.  

 

Idræt. 

Seje elever 

 
 



 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 5 

02. Merete på kursus hele dagen. Anitmobbekursus. 

02. sundhedsplejerske 1.klasse 

03. sundhedsplejerske 1. klasse og 8.klasse 

Uge 6 

07. bestyrelsesmøde 

Uge 7 

Vinterferie 

Uge 8 

22. Indskolingsforløbet starter 

23.og 24. sundhedsplejerske 6.klasse 

25. støtteforeningen 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 1. 

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 

 

 

 

 

Venligst Mie 



 

                                       

            

                                                             

                                                                       

 

 

 

            

                                                             

                                                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


