
Arrild Friskole & Børnehus

Skærbækvej 16,
Arrild, 6520 Toftlund.

Skolen@arrildfriskole.dk
Tlf.: 74830103

Boernehuset@arrildfriskole.dk
Tlf.: 30138403

Nyhedsbrev 05/2022

Tilbud fra Tønder kommune til alle interesserede.

Informationsmøde om stammen
- For alle der kender et barn, der stammer

Målgruppe: Forældre, bedsteforældre, pædagoger, lærere og andre voksne 
omkring et barn, der stammer.

Indhold: 
- Hvad er stammen?    
- Hvordan støtter man bedst barnet hjemme og i institution/skole?
- Hvad kan tale-hørekonsulenten gøre?
- Erfaringsudveksling i mindre grupper samt tid til spørgsmål

Tid: Torsdag d. 21. april 2022 kl. 17.00-19.00.      
       
Sted: Løgumkloster Distriktsskole, Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster
(der vil blive skiltet nærmere ved hovedindgangen)

Undervisere: Tale-hørekonsulenter Marianne Fredensborg Nielsen og 
Karina Sejrup fra PPR i Tønder Kommune 

Det er gratis at deltage!

Tilmelding: Senest fredag d. 15. april 2022 til:

Marianne Fredensborg Nielsen:
pprmn@toender.dk                                      

eller

Karina Sejrup: 
kase8@toender.dk



                    
 
med følgende oplysninger:  

- Barnets navn, alder og skole/institution  
- Relation til barnet (forælder, lærer, pædagog, bedsteforælder mv.) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nyt fra Børnehuset: 
 
Så kom corona for alvor indenfor i børnehuset. Flere fra personalet samt nogle 
børn er blevet testet positive den seneste uges tid. Vi gør en ekstra indsats for at 
få hverdagen til at hænge sammen og give de bedste og mest trygge rammer for 
børnene. Vi har udsendt en mail, hvori vi opfordrer til, at man er ekstra 
opmærksom på sit barn og eventuelle symptomer samt til at blive testet. Har I 
mulighed for at give jeres børn nogle kortere dage i institutionen, vil det også 
være en stor hjælp, da vi pga. corona har mangel på personale. I løbet af ugen 
stødte flere voksne til  så vi var desværre nødsaget til at lukke børnehuset 
fredag. 
Hvis du ikke har fået mail herom, vil jeg gerne, at du henvender dig, så vi får dig 
på maillisten. Tak. 
 
 
I børnehaven er ugen gået med en masse leg både inde og ude. Mandag var 
børnehaven på gåtur til Spejderhytten. Børnene legede med hinanden på kryds 
og tværs i den lille skov - her kunne de rigtig udfolde deres fantasi. Mandag var 
også dagen, hvor Signe og Amber startede i børnehaven. Tirsdag var vi i 
gymnastiksalen, hvor der blev leget på redskaber, spillet med bolde og svinget i 
tovene. Om eftermiddagen hyggede vi med film og popcorn.  
Onsdag var vi i det kreative hjørne. Her lavede vi kartoffeltryk - sikke nogle flotte 
billeder der blev skabt.  
 
I småbørnsgruppen er dagene ligeledes gået med leg både inde og ude. Der er 
også blevet sunget sange og danset.  



  
 

SFO 
 
I SFO har vi mandag lavet elastikarmbånd i massevis. Tirsdag var der 
legetøjs/spilledag. Børnene var fortsat inddelt efter klasser/årgange og var rigtig 
gode til at lege med hinanden samt huske afstand i denne tid. Resten af ugen 

 
 
Bemærk at morgen SFO åbner i Børnehuset næste uge. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Nyt fra skolen: 
 
Corona. 
Sikke en uge. Så blev vi da godt nok ramt. Rikke, Merete, Karina og Mie var 
positive først på ugen og i isolation hjemme. Nu er endnu 2 ansatte ramte. Blandt 
børnene er der også nye tilfælde. Hvor er det dejligt, at I hjemme sørger for at 
teste jeres barn og at børnene på skolen benytter Tønder Kommunes tilbud.  
 
I næste uge kommer poderne: tirsdag og fredag. 
 
Fredag blev en ret anderledes dag  der var kun 3 og så 2 på arbejde  det gik  
fordi I har nogle rummelige børn, der formår at være i en omskiftelig hverdag. 
 
Også næste uge vil vi være påvirkede, da vi nok lægger ud med at være i 
personaleunderskud. Men vi får det til at lykkes, håber jeg. 
 
 
 



Uge 6.
Vi har tilmeldt os det landsdækkende initiativ UGE 6. Så jeres børn vil - i nogle af 
timerne denne uge - blive præsenteret for anden undervisning end normalt. 

- og seksualundervisning og 
Familiekundskab.

            Vigtige datoer i kommende uger:

Uge 6
07. bestyrelsesmøde
10. Madmænd i køkkenet
Uge 7
Vinterferie
Uge 8
21. KJ feriefridag
22. Indskolingsforløbet starter
23.og 24. sundhedsplejerske 6.klasse
24. Madmænd i køkkenet
25. støtteforeningen inviterer til fastelavnsfest i hallen
Uge 9
03. 6.-8.klasse får besøg af repræsentant fra politiet. Emne: Kodeord 
billeddeling gromming.
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
Madmænd i køkkenet
Uge 11
Hele ugen Introuge for 8.klasse (besøg på ungdomsuddannelser)
14. SH 4.-5.
Uge 12
Uge 13
28., 29. og 30. Karina på kursus. Læsevejleder uddannelsen - del 1.
Uge 14
ML feriefrdage hele ugen.
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 
            
                                                             
                                                                              
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


