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Kære børn og
Kære børn og forældre!

Lemming d. 7/5-2020

I denne uge har vi fejret året for Danmarks
befrielse fra 2. Verdenskrig – for 75 år siden!
Denne sang hører 4./5. maj til, og den fortæller
os om en frygtelig tid, som vi ikke kan huske,
men måske vores forældre/bedsteforældre kan!
5. maj er værd at fejre med lys i vinduerne 4.
maj om aftenen og fællessangen, som den dag
i dag blomstrer op rundt omkring…
Og lærken er et symbol på Danmark, men også
et symbol på foråret, glæden og håbet…
Derfor passer sangen igen – i vores
”situation”… - lad os synge den og glæde og til,
at ”Danmark bliver frit igen” 

En lærke letted, og tusind fulgte,
Og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
Så landet fyldtes af klokkers klang,
Og byer blomstred i rødt og hvidt,
Og det var forår og Danmark frit,
Ja, Danmark frit.

Det var en morgen som tusind andre
Og ingen morgen i tusind år,
Da Danmark vågned med klare øjne
Til glædestimer og frimandskår,
Og landet lyste fra sund til klit,
For det var forår og Danmark frit,
Og Danmark frit.
Vi mindes stille de tapre døde,
Hvis navne lever i Danmarks navn,
Og takken søger til dem, der segned,
Og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
Til det blev forår og Danmark frit,
Og Danmark frit.
Men du, som styrter de stoltes riger
Og løser fangne af bolt og bånd,
Dig flyver hjerternes tak i møde,
Vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit,
Velsign det, Herre, fra sund til klit,
Fra sund til klit.

Ugen der kommer:
Endnu en uge med nødundervisning på skolen og i Værkeriet for 5.klasse –
Og kommer der nye udmeldinger fra regeringen, forholder vi os selvfølgelig
til det og informerer jer…!
Husk vi holder fri fredag pga. Store Bededag…
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TAK:
Vi vil gerne sige tusind tak til alle jer, der lægger et kæmpe stykke arbejde i Friskolen. Det være sig
rengøring, græsslåning, byggeri, personaletoilet og udvalgsarbejde. Det er ved hjælp af jer, vi har en
god skole.
Morgensang:
Vi synger hver for sig i klasserne – nogen har fortælling, andre ikke…
Vikardækning i Coronatiden:
Hvis en lærer bliver syg ( også af andet end Corona) kan vi blive nødt til at give børnene fri, da det
ikke er så ligetil at få en vikar i huset, som ikke er a jour med vores rutiner og procedurer ift
smittebegrænsning. Vi vil selvfølgelig tilstræbe, at det ikke bliver aktuelt.

Fødselsdage:
Emil Bonde Jepsen d. 9/5
Marius K. Schultz d. 11/5
Tillykke til jer begge…..
Arrangementskalender:
Tirsdag d. 26. maj:
Onsdag d. 10. juni kl. 17.00:
Torsdag d. 25. juni kl. 17.00-19.30:
Fredag d. 26. juni:
Lørdag d. 27. juni:
Mandag d. 10. august:
Lørdag d. 5. september:

Børnehaven holder LUKKET
cykelsponsorløb for ALLE/AFLYST
Sommerfest for alle / (Vi ser det an)
Sidste skoledag inden sommerferien
Hovedrengøring (halvdelen af forældrene)
1. skoledag kl. 10.00-12.00
Konfirmation for Friskolens børn

TIL BØRN OG FORÆLDRE I DEN KOMMENDE BØRNEHAVEKLASSE!!
Jeg har ventet og ventet og trukket tiden ud, så længe som overhovedet muligt!
Men nu kan jeg ikke vente mere:
Gå grund af corona, bliver vi desværre nødt til af aflyse besøgene her i foråret!
Det er praktisk umuligt at få besøg af de nye børn
Det er rigtig træls, at vi ikke får hilst på hinanden før sommerferien, men bare rolig, vi skal nok få
alletiders skolestart alligevel
Vi ses til første skoledag mandag d. 10.august kl 10-12
Venlig hilsen Bodil Kejser
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Sommerferiesvømning 2020:
Silkeborg Kommune tilbyder svømmeundervisning i sommerferien for børn i 0.-4. klasse, læs folderen
og tilmeld dit barn i Silkeborg Kommunes webshop senest den 17. maj 2020 på dette link:
http://webshop.silkeborgkommune.dk/shop/101-sommerferiesvoemning-0---4-klasse/

Sundhedsplejen på Friskolen:
På grund af COVID-19 og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vil sundhedsplejersken ikke være
tilstede på skolen og varetage de vanlige samtaler med, og undersøgelser af skolebørnene resten af
skoleåret.
Men vi vil meget gerne stå til rådighed overfor jer forældre og børn, hvis I har nogle spørgsmål, behov
eller tanker som I har brug for en snak, råd og vejledning omkring. Det kan dreje sig om såvel fysiske
sundhedsmæssige problemer som mere trivselsmæssige og psykiske udfordringer. I kan træffe skolens
sundhedsplejerske Dorte Bødker Troelsen på mobil 23221801 eller mail
dortebodker.troelsen@silkeborg.dk

Ang. rengøring og udlån af skole:
Når man låner skolen til sammenkomster for børnene, skal man skrive om arrangementet til ugebrevet
14 dage i forvejen af hensyn til rengøring. Som låner af skolen til disse arrangementer, er man ikke
omfattet af de nye regler for rengøring v/ udlejning.
Hvis man skal overnatte, skal man kontakte brandmyndighederne:
https://www.friskolenilemming.dk/formular-til-brand-og-redning
Kontakt til skolen (sms, mails opkald):
Lærerne kan kontaktes hverdage fra kl. 7.00-17.00. (Ikke i weekenden)
(Dette gælder ikke skolens mail (friskolenilemming@gmail.com) – den kan man skrive til på alle
tidspunkter)
Afbestilling af frugt/mælk, SFO:
Jeg (Lene) kører skolepenge d 10. i hver måned, - ønsker man ændringer i sine bestillinger, skal det
gøres inden d. 10.
Kontakt til SFO’en:
Alle meddelelser, der er dedikeret SFO’en skal sendes, skrives ringes direkte til SFO’en: 40143298
Rengøring:
Ang rengøring i weekenderne, vil der også her være nogle restriktioner:
for at mindske smittefaren mest muligt.
Her vi sat et tidspunkt på til hver familie:
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Hvis tidspunkterne ikke passer, vil vi bede jer bytte indbyrdes!
INDTIL VIDERE SKAL VASKETØJET VASKES VED 90 GRADER

Rengøring uge 19:
Område 1: Malthe og Felix Schultz lørdag kl 10.00 (ene ende af skolen)
Område 2: Marie Kristensen lørdag kl 12.00
Område 3: Caroline Kristensen lørdag kl 15.00
Område 4: Johanna og Clara Sofie Okkerholm søndag kl 10.00
Område 5: Villads Nordfalk lørdag kl 10.00(anden ende af skolen)
Område 6: Lauge og Naja Sørensen søndag kl 12.00
Område 7: Marius og Laura Kaae Schultz søndag kl 15.00
Rengøring uge 20:
Område 1: Nicolaj/Naja Nielsen søndag kl. 15.00
Område 2: Lukas/Liva Sørensen lørdag kl. 12.00
Område 3: Jannnik Adam lørdag kl. 15.00
Område 4: Oliver/Liva Klostergaard søndag kl. 10.00
Område 5: Gustav Back Rasmussen lørdag kl. 10.00 (anden ende af skolen)
Område 6: Lucas /Niclas Frølich Olesen søndag kl. 12.00
Område 7: Thea/Johannes Gadegaard lørdag kl. 10.00 (ene ende af skolen)
(Vi er blevet gjort opmærksom på, at det er smartest at holdkaptajnen gør rent kl. 15.00 søndag
eftermiddag, for så skal man ikke op på skolen 2 gange. – Vi har ikke ændret det for denne weekend,
for disse tider har I nok allerede noteret!)
Rengøring af det nye toilet:
Område 4 /Børnehaveklasse og lærerværelse omfatter nu også personaletoilettet

Rigtig god weekend!
Venlig hilsen Dorte

Side 4 af 4

