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Nyt fra Børnehuset: 
Endnu en dejlig uge er gået i vores fantastiske børnehus. Vi har rigtig nydt forårsvejret, 
og alle de stunder hvor solen har været fremme har vi skyndt os ud på legepladsen. 
Både om formiddagen og eftermiddagen har både småbørn og børnehavebørn nydt og 
komme ud i det dejlige vejr.  
 
Inden vi ved af det nærmer den dejlige sommer/ferie tid sig, så derfor er der på tavlen 
kommet en seddel op ang. sommerferie. Vi vil af hensyn til personalets ferie rigtig 
gerne vide senest d. 1.4.22 hvornår I holder ferie med jeres børn.  
 

 
 

Der er stadig fodkoldt i børnehuset, så det vil helt sikkert være en god ide med et par 
hjemmesko for både børnehave og småbørn.  
 
I børnehaven startede vi mandag ugen ud med en gåtur over til feriebyens legeplads.  
Her nød vi det gode vejr og legede på legepladsen.  
Tirsdag var blå gruppe i indskoling igen sammen med Katrine og Merete. Det er nogle 
glade og stolte børn der kommer hjem fra en dag på skolen. :-)  
Onsdag var vi i gymnastiksalen og fik brændt en masse krudt og energi af.  
 
Torsdag havde vi gruppetid, som børnene ser meget frem til at vi skal. Blå gruppe 
havde denne gang fat i “den blå kuffert”, og hørte historie sammen med deres 
bamseven fra fri for mobberi. Vi snakkede også om ugedagene, tal og bogstaver. Grøn 
gruppe lavede store tegninger, hvor de brugte deres egen krop som skabelon. Det gav 
virkelig nogle flotte og unikke tegninger. Rød gruppe har leget forskellige lege i deres 
gruppetid bla. lege om dyr. De har også læst historier og tegnet.  
 



 
I småbørnsgruppen startede vi ugen ud med at forvandle stuen til lego duplo land. Vi 
tager alt vores lego frem, også bliver der bare bygget og leget helt vildt.  
 
Tirsdag var vi til babysalmesang i kirken. Her synger vi forskellige sange og laver fagter 
til, og vi puster også sæbebobler og spiller på rasleæg. Denne uge havde vi også 
faldskærmen fremme, hvor der blev lavet en masse blæsevejr. :-) Både børn og 
voksne nyder at komme i kirke hver tirsdag, og så elsker børnene også at komme ud 
og køre i vores gåbus.  
 
Onsdag har vi været i det kreative hjørne. På stuen fik de sidste børn lavet deres 
fødselsdagsgaver færdig, så de er klar til hvert barns fødselsdag. Bobbel gruppen har 
lavet fine blæksprutter, som pynter i deres grupperum.  
 

 
 
Torsdag var vi i gymnastiksalen, hvor vi havde fokus på krop og bevægelse. Vi fik 
prøvet forskellige motorikbaner, hørt musik, kastet bolde og rutschet.  
 



             
 
Fredag havde vi åben legestue hvor vi fik besøg af kommende børn til børnehusets 
småbørnsgruppe.  
 

SFO 
Det har været en dejlig uge i sfo. Mandag så vi film og fik popcorn til. Det var en rigtig 
hyggelig eftermiddag. Tirsdag var indskolingsbørnene på besøg, og torsdag var vi ude 
og lege i det gode vejr. Vi legede både på legepladsen og spillede fodbold. Husk det 
kun er de lige uger der er spille/legetøjsdag.  

 
Ferie. 
Alle hjem bedes sende en besked til skolen@arrildfriskole.dk mærket Ferie 2022 og 
her tilkendegive SFO behov i sommerferien. 
Frist for tilbagemelding er 01.04.2022 

 

Nyt fra skolen: 

 
Vand – vand - vand 

Mandag morgen mødte vi ind til en vandskade. Heldigvis kunne vi hurtigt stoppe 

skaden, der havde sit udgangspunkt i billedkunst. Den største skade er sket i 

personalerummet. For øjeblikket er der sat affugtere op i billedkunst og 

personalerummet. Disse rum kan derfor ikke benyttes pt. Vi finder andre 

løsninger.  

Det betyder også at vi har håndværkere på skolen. 

 

Besøg i 6.-8.klasse 

I torsdags havde 6.-8.klasse besøg af Thomas fra Politiet. Vi fik snakket om 

grooming, faren ved at udlevere kodeord og billeddeling. Undervejs så vi korte 

film som udgangspunkt for samtalen. Vidste I ex., at det er ulovligt at tage og se 

på sider på en andens devise? For eleverne var det nok også lidt en øjenåbner, 

at også unge under 15 år kan blive straffet. Thomas fortalte episoder hvor en, for 

eleverne harmløs oplevelse, kom til at fylde rigtig meget – fordi man ikke kan 

stole på hinanden. Ex. når kæresten ikke længere er en kæreste, men er blevet 

til en uven. 
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Nedenfor er 3 gode huskeregler – ikke kun til de unge mennesker – men til os 

alle .:-)  
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Trivselsmåling på Arrild Friskole og Børnehus. 
Som skole er vi forpligtet på at gennemføre en trivselsundersøgelse hvert 3. år. Vi har 
besluttet fremover at lave en måling årligt. 
Vi er ved at prøve et nyt arbejdsredskab af, der hedder klassetrivsel.dk, for at se, om 
det er noget, vi kan bruge også fremadrettet, og om det er et redskab, der passer ind i 
vores dagligdag. 
 
Den måling vi laver lige nu er tilpasset i spørgsmål, så vi som skole får et indblik i, 
hvordan børnene trives i skolen, undervisningen, med deres klasser og lærere. Det er 
altså udelukkende en måling af deres skoleliv. 
På næste lærermøde gennemgår lærerpersonalet elevernes besvarelse – herudfra 
iværksætter vi nødvendige tiltag. Forældrene informeres efterfølgende om hvilke 
indsatser, vi sætter i gang. 
 
Ud fra elevbesvarelserne har lærerpersonalet mulighed for at lave en ny undersøgelse, 
der går mere i dybden indenfor et mere specifikt emne. Dette kan være generelt for 
hele skolen eller for den enkelte klasse.  
 
Al indsamlet viden fra trivselsundersøgelsen bruges i det fremadrettede trivselsarbejde. 
 
Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte skolen. 
 

 

HUSK skole-hjem-samtaler. 

 

I de kommende uger afholder vi skole hjem samtaler. Tiderne til 4.-5.klasses 

samtaler følger. Dorthe og Bo er i dag hjemme grundet sygdom. Forældrene 

hører, når de er ovenpå igen. 

 

 

 



 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 10 

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

       Bestyrelsesmøde 

08. Rikke C på kursus – Center for høretab 

09. Rikke C på kursus – Center for høretab  

      Dorte på kursus - hygiejne 

      Bethina på kursus. IT 

      6.-8. besøg af redaktør fra Ultra.dk 

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. 

      6.-8.klasse får besøg af bankansat i matematik. 

Uge 12 

Uge 13 

28., 29. og 30. Karina på kursus. Læsevejleder uddannelsen - del 1.- udsat. 

Uge 14 

ML feriefridage hele ugen. 

06. Generalforsamling for Arrild Friskole og Børnehus 

Uge 15 

Påskeferie 

 

 

06.04.22 Generalforsamling for Arrild Friskole og Børnehus 

Generalforsamling for Støtteforeningen 

 

28.04.22 Teaterforestilling for alle 

 

31.05.22 – 03.06.22 skoleture for alle 

 

24.06.22 sidste skoledag 

 

08.08.22 Første skoledag skoleåret 2022/23  

 

 

 

 

Venligst Mie 



 

                                       

            

                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


