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I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

 Elever 

 Personalenyt 

 Parkering ved større arrangementer 

 Jul på friskolen 

 Mørkeskovtur 

 Forældrehjælp til trailerkørsel  

 Lidt til huskesedlen 

 
 
Kære forældre, 
Så har vi skudt gang i emneuge 48. Der bliver arbejdet med kulturfag, krybbespil og projektopgaver, så der er 
en dejlig energi på friskolen. 
Vi har fået en ordentlig omgang sne, så husk at sørge for at jeres barn har godt med vintertøj med samt 
skiftetøj i kassen. Vi oplever pt. at flere elever ikke har det fornødne tøj med, eller at de undlader at tage det i 
brug, når det er nødvendigt. I sidste uges morgenløb med mudder og regn, havde kun 4 drenge fra 2.-9. klasse 
regnbukser på! Tag gerne endnu en snak med jeres barn om fornuftig påklædning. 
 
Elever 
I 5. klasse er Maia Skov Sørensen startet. Velkommen til Maia og hendes familie, vi håber at I alle igen vil tage 
godt imod dem. 
 
Personalenyt 
Den 1. december går Jonatan på forældreorlov. Det har været svært at finde en passende afløser, men det er 
nu lykkedes. Vi har indgået aftale med firmaet ”Supervikaren”, som kan hjælpe skoler med at finde 
uddannede vikarer til korte eller længere undervisningsforløb. Det betyder, at vi på friskolen får fornøjelse af 
at samarbejde med Else Werk, som er pensioneret lærer. Else har mange års erfaringer med tysk, historie og 
dansk. Nogle af Jonatans støttetimer/ 2-lærertimer vil blive læst af Malene. Vi glæder os meget til 
samarbejdet, og håber at I alle vil tage godt imod Else. Else starter d. 2. december, men har allerede mødt en 
del af eleverne.  
For at få skemaet til at gå op, har det krævet få skemaændringer fra 2. december. Det berører primært 7.-8. 
klasse og 9. klasse. 3. klasse vil ligeledes få byttet rundt på en historietime, indtil de igen skal have idræt. Der 
bliver mailet skemaer rundt til de berørte klasser. De bliver ligeledes omdelt i klasserne, og eleverne bliver 
orienteret.  
 
Parkering ved større arrangementer 
Friskolen er nu blevet så stor, at der kan være store parkeringsproblemer, når vi inviterer til åbent hus 
arrangementer. Det har bevirket, at vores naboer har oplevet, at der er blevet parkeret på deres græsplæner 
– både ved forsamlingshuset og på skarverupvej. På skarverupvej har der til tider været så tæt parkeret, at det 
har været til gene for trafikken, og vores nabo, Poul Erik, har haft svært ved at komme ud med sine 
landbrugsmaskiner. 
For at løse dette, har Poul Erik tilbudt, at vi fremover ved større arrangementer kan benytte hans 
parkeringsplads/vendeplads, som ligger 50 meter nede af Skarverupvej. Der kan holde omkring 20 biler. Det 
er skønt, at Poul Erik har været behjælpelig med denne løsning. I bedes ligeledes huske at parkere lovligt uden 
at genere naboer eller trafik – også selv om det måske kræver en lille spadseretur. 
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Mørkeskovtur 
Fredag d. 4. december har vi mørkeskovtur for elever og familie. Mørkeskovturen afholdes på skovpladsen i 
Annebjerg Skov fra kl. 15.00 – 16.30, hvor vi byder på lidt godt til ganen. Der er med dette nyhedsbrev 
vedhæftet invitation, som ligeledes er blevet omdelt i klasserne. Sætternissen har været på spil! På 
papirudgaven står der på tilmeldingsslippen, at vi cykler til Ulkerup Skov. Der skulle selvfølgelig stå Annebjerg 
Skov. Husk at I gerne må invitere bedsteforældre med. Derved har de bedsteforældre, som ingen invitation fik 
til årets bedsteforældredag, alligevel mulighed for at deltage i barnebarnets skoleliv.  
OBS: Mandag d. 30. november er der tilmeldingsfrist! Den er gældende, da vi skal have bestilt varer til 
arrangementet.  
 
 
Forældrehjælp til trailerkørsel 
Vi har for sidste gang fået tilbudt udskolingsmøbler og stole, hvilket vi har takket ja tak til. I december måned 
vil der derfor igen blive rykket lidt rundt på skolemøbler i et par af klasserne. Vi har derfor en del møbler, som 
skal på lager og på omlastning – både nu og i december. Har I mulighed for at kigge forbi med en større trailer 
nu og her samt i løbet af december måned, så skriv meget gerne tilbage.  
 
 
 
Lidt til huskesedlen – I bedes huske: 

 At viderebringe elevernes bedsteforældreinvitationer 

 At tilmelde jeres barn til Luciakoret 

 At tilmelde jer til Mørkeskovtur 
 

 
 

 

Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 
 
 
 


