
 
Kære alle 

Påsken står for døren, og det er tid til en velfortjent ferie for alle. Påsken er ligesom efterårsferien 

Friskolens overgang mellem vinter og sommer. Torsdag var det tid til Mellemklassens allersidste 

svømmetime i dette skoleår, direkte i vandet efter en spændende tur på Holstebro kunst museum. 

Efter påske regner vi med at idræt bliver udenfor, med mindre vejret er meget ringe, husk derfor udetøj, 

men også gerne et par shorts så vi kan gå i hallen, hvis det bliver nødvendigt. I denne uge lavede 

storeklassen i idræt forsøg med at løfte hinanden det lykkedes….. næsten  

 

Der er også blevet plads til lidt praktisk matematik, 4. årgang har arbejdet med målestoksforhold, sneglen 

fra matematikbogen er tegnet i forholdet 100:1 og måler 5x8 meter i skolegården 

 

Torsdag eftermiddage bliver frem til sommerferien valgfag for Mellem og Store. Eleverne er allerede 

kommet på hold, der bliver værksted, håndarbejde og mad de næste 4 torsdage, hvorefter der bliver 

mulighed for at bytte. 

Planlægningen af næste skole år er allerede godt i gang og fredag den 3. maj er der pædagogisk dag for 

hele personalet. Det betyder at forældre og frivillige overtager skolen for en dag. Hvis man gerne vil hjælpe 

til på dagen kan man tage fat i Karina Knudsen fra bestyrelsen. 

Fredag den 10. maj kl. 14-16 afholder vi frivillige skole-hjemsamtaler. Et tilbud man kan benytte sig af, hvis 

man gerne vil have en status fra skolen eller der er noget man gerne vil snakke med en lærer om.  Vi 

afprøver en ny form, hvor man melder ind på en time, hvor det passer bedst, hvilket barn, det drejer sig 

om, og om barnet skal være med til samtalen. Vi afsætter ca. 10 minutter pr. barn til samtalen. Tilmelding 

til skole-hjemsamtalerne sker lige efter påske. 

I ønskes alle en rigtig god påske 

På hele personalets vegne /Peter 


