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I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

 Emneuge 47 

 Bedsteforældredag 

 Informationsaften for kommende bh. klasseelever 

 Friskolens trivselspolitik  

 Undervisningsmiljøvurdering – den videre proces 

 Friskolemagasinet er udkommet 

 Lidt til huskesedlen 
 
 
Kære forældre, 
Så er der igen lidt nyt fra Friskolen. Vi har i sidste uge haft terminsprøver med 8. og 9. klasse. Det var et 
kompakt program med mange prøver. Det var dejligt at se, hvordan eleverne gik til opgaverne med både 
seriøsitet og ihærdighed.  
 
Vi er i gang med de sidste forberedelser til emneuge 47. Vi er ligeledes i gang med at færdiggøre invitationer 
til bedsteforældredag d. 1. december – mere om dette længere nede i nyhedsbrevet.  
 
 
Emneuge 47 
I uge 47 har vi emneuge på skolen. Det betyder, at klasserne har anderledes undervisning efter løb og læs. 
Eleverne har fri hver dag klokken 13.15. Emneugen er klasseopdelt, så klasserne vil have de samme 
undervisere hver dag.   
 
Det overordnede emne for 0.-4. klasse er religion.  

 0. klasse skal arbejde med den kristne jul 

 1. klasse skal arbejde med juleevangelium 

 2. klasse skal lære om den nordiske mytologi  

 3. klasse skal arbejde med kristendomskundskab 

 4. klasse skal arbejde med verdens religioner  
 

5.-9. klasse skal lave projektopgave, hvor det overordnede emne er ”katastrofe”. Ugen igennem vil eleverne 
arbejde med den katastrofe, de har valgt at fokusere på, og resultatet vil på forskellig vis blive fremlagt for 
læreren og/eller klassen. 
 
Vi har hidtil haft en fast tradition med, at 0. og 1. klasse sammen laver krybbespil. Baggrunden har været, at 
der fra start var for få elever til de mange roller. Det har dog ændret sig, og sidste år havde vi næsten 40 
elever fra 0.-1. klasse involveret i krybbespillet. Vi oplever, at det har stor indvirkning på processen, når så 
mange elever skal inddrages. Vi har derfor besluttet, at krybbespillet fremover bliver en proces for 1. klasse.  
Da nuværende 1. klasse deltog i sidste års krybbespil, vil vi derfor i år have et andet fokus. Krybbespillet vil 
igen være en del af emneuge 47 i år 2018. 
 
Bedsteforældredag 
Fredag d. 1. december har vi bedsteforældredag på friskolen. Eleverne er i skrivende stund i gang med at lave 
invitationer, som de får med hjem i tasken. I bedes alle være behjælpelige med at give invitationerne videre til 
bedsteforældrene. Dette er vigtigt, da der er tilmeldingsfrist til arrangementet.  
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Vi har valgt at fastholde deltagerantallet til ét sæt bedsteforældre pr. elev, da vi ellers ikke kan være i 
klasselokalerne. Har bedsteforældre ikke mulighed for at deltage, så er det helt i orden at invitere et andet 
familiemedlem. 
 

Informationsaften for kommende bh. klasseelever 
Den 23. november har vi information og indskrivning for kommende bh. klasse elever. Igen i år oplever vi stor 
interesse, og der er pt. oprettet venteliste til klassen. Vores erfaringer er, at der hvert år er lidt frafald pga. 
skoleudsættelse og ændrede skolevalg, så der kan blive enkelte ledige pladser.    
 
 
Friskolens trivselspolitik 
Der er kommet et lovkrav om, at samtlige skoler skal have udarbejdet en antimoppestrategi, og at denne skal 
figurere på skolernes hjemmeside. Personale og bestyrelse har udarbejdet en samlet politik for friskolens 
trivselspolitik, hvor vi ligeledes tager stilling til skolens antimoppestrategi. Vores primære fokus er på god 
trivsel, forebyggelse og de mange erfaringer, som vi hidtil har gjort os. Trivselspolitikken er vedhæftet dette 
nyhedsbrev og er ligeledes at finde på friskolens hjemmeside. 
 
Undervisningsmiljøvurdering 
Vi har fået omkring 80 % besvarelser. Vi vil rigtigt gerne have de sidste besvarelser i hus.  
 
Vi skal derfor bede de sidste om at sikre, at UMV’en bliver besvaret nu.   
 
Sikkerhedsudvalget vil derefter generere en rapport, hvor elevernes samlede tilbagemeldinger er vist. På 
baggrund af elevernes tilbagemeldinger vil der blive udarbejdet en handleplan. Formålet med handleplanen 
er at udarbejde konkrete tiltag, som skal sikre, at eleverne har det bedst tænkelige undervisningsmiljø. 
Bestyrelsen vil blive inddraget i processen.  
 
Friskolemagasinet er udkommet 
Der er udkommet endnu et Friskolemagasin fra Dansk Friskoleforening. Denne gang med fokus på nogle af de 
mange myter, som bliver fortalt om de frie skoler. I kan læse magasinet på følgende link: 
https://www.friskoler.dk/magasinet-friskolen/ 
Det er ligeledes muligt at downloade app til android, Iphone og Ipad/tablets. 
 
 
Lidt til huskesedlen – husk: 

 At Morten og Torben er på kursus i evalueringsteknikker d. 15. og 16. november. 

 At vi har emneuge i uge 47. 

 At vi i år inviterer til Bedsteforældredag d. 1. december. Eleverne er så småt gået i gang med at lave 
invitationer. Vi håber, at I vil være behjælpelige med at sende dem videre. 
 

 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 


