
 Kære Alle 

Hverdagen er godt i gang og eleverne er i gang med at finde sig til rette i skemaet. På fagdagen i onsdags 

afsluttede vi vores færdsels emne, mellemklassen lavede blandt andet praktiske cykel øvelser og var en tur 

ude hos Ann.  

 

I de 5 følgende uger, frem til efterårsferien vil vi på fagdagene arbejde med solsystemet. I de første uger i 

klasserne og i den sidste del mere på tværs. Vi oplever at eleverne er rigtig gode til at være sammen på 

tværs af klasserne, det er super fedt. Vi glæder os til en fælles rejse ud i vores solsystem. 

Det lakker så småt mod efterår, og fredag morgen, aflyste vi søgang pga. kraftig regn, vi vil dog gerne 

fastholde at komme meget ud, hvis ikke lige himmel og jord står i et, derfor er vandtæt fod- og overtøj en 

nødvendighed i garderoben.  Efterår er også luse tid og desværre har de små bæster allerede meldt deres 

ankomst på skolen, brug derfor gerne lidt tid på at få tjekket/kæmmet. 

I denne uge har der på Facebook været lidt skriveri om sprogbrug eleverne i mellem, det er dejligt at 

konstatere på kommentarerne, at der også ude i familierne bliver gjort en stor indsats for et bedre sprog, 

det hjælper helt afgjort også den indsats vi yder på skolen. 

Før sommerferien købte skolen adgang til læse/skrive støtteprogrammerne CD-ord og Intowords, 

programmerne må bruges af alle elever på skolen, også på egne iPads og PC’ere via uni-login. Kontakt 

gerne klasselæreren, hvis man ønsker at få programmerne installeret derhjemme. 

I foråret var der i medierne meget snak om EU´s persondataforordning, som vi selvfølgelig også skal 

overholde. Inden for kort tid, vil I derfor modtage et tillæg til indmeldelses blanketten. Alle børn får 

tillægget med hjem i papirform, som vi vil bede jer om at udfylde og underskrive, og sende tilbage til os. Jeg 

tænker ikke at persondataforordningen giver anledning til de store ændringer i arbejdsgangene på skolen. 

I næste uge skal vi på torsdag sige farvel til Mikkel Bertelsen i 1. klasse. Mikkel flytter til Spjald skole, og vi 

ønsker ham altmulig held og lykke fremover. 

I forbindelse med Børnenes Riges sommerfest, kan Lene Madsen fejre sit 25års jubilæum i børnehaven. Fra 

alle os på friskolen skal der lyde et stort tillykke med dagen. 

I ønskes alle en rigtig god weekend. 

På hele personalets vegne / Peter 


