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Kære forældre og børn!
Lemming d. 22. januar 2021

Ugen der gik:
Endnu en coronauge, hvor undervisningen har været anderledes, end vi er vant til. Mange elever (og
lærere) bliver udfordret af og lærer meget om teknologiens mysterier;-)
Ugen der kommer:
Det bliver jo endnu en uge i coronaens tegn, hvor nødundervisning og nødpasning fortsætter.
Skolen åbner klokken 8 og som Britta siger: ”Så lidt som muligt, er bedst!” Det er ikke fordi vi ikke
vil passe jeres børn/vores arbejde, men jo færre timer vi er sammen, jo mindre er smitterisikoen jo!
Det er faktisk også ”hårdt arbejde” og ganske udfordrende at være barn i nødpasningen. Intet er som
det plejer; der er forskellige børn at lege med og forskellige voksne om formiddagen og man skal
”lave lektier”/gå i skole, men uden de kendte rutiner.

Morgensang:
Nogen synger sammen foran skærmen – hver for sig.
Vi ”sender” morgensang på Meet hver onsdag kl. 8.30-ca 8.45.
De børn, der møder ind på skolen, skal møde inden kl. 8.30 eller efter 8.50.
Vi glæder os til at se ALLE børn på skærmen på onsdag. Koden er: morgensang
Vi kan være 100 personer på Meet, så vi opfordrer til, at man sidder sammen i familier og er med til
morgensang.
Næste uges sange er med i dette ugebrev. (Se længere nede) Vi vil gerne have I enten printer ud
eller synger efter sangbogen, da det er ærgerligt, at skærmen deles af en tekst, så vi ikke kan se
ALLE børn.
(Det er nr 9 og 91 i sangbogen)
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Generalforsamling:
Punkter til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden d. 1. februar!
Hjemmekontor:
Fremover vil lektierne ligge som skrevet under:
Børnehaveklassen: Facebook-gruppen
Lillegruppen: hjemmesiden - (både dansk og matematik)
Mellemgruppen: matematik på hjemmesiden og engelsk, idræt og dansk på Google kalenderen
Storegruppen: Google kalenderen/ Classroom
Ældstegruppen: Google kalenderen/ Classroom
VIGTIGT at børnene tjekker Google kalenderen hver dag!
Og skemaet for alle / på nær Børnehaveklassens ligger på hjemmesiden!
Bemærk at Lillegruppen er på Meet 4 dage kl 9.00 fra uge 3.
Her ligger lektier og skema samt guides:
https://www.friskolenilemming.dk/fjernundervisning---lektier
Guide til Google kalenderen:
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/5f924afc1d0f635ac135248514a0bb0e.p
df
Hilsen fra undervisningsministeriet:
For fri- og folkeskoler gælder:
 at de gældende retningslinjer forlænges
 at der er nødundervisning, hvorfor I kan tilrettelægge skolehverdagen så det passer bedst til
elevernes formåen og udholdenhed
 at nødundervisning betyder, at I ikke skal følge fagrækken og må prioritere blandt fagene
 at sårbare og udfordrede elever fortsat må komme i skole
 at der kan etableres nødpasning
Angående nødpasning/ fra UVM:
Elever i grundskolen er fortsat hjemsendte, og de skal fortsat have nødundervisning. SFO og
klubtilbud er fortsat lukkede. Der vil dog være mulighed for nødpasning – fx for elever i 0-4.kl.,
hvis det er nødvendigt for, at deres forældre kan passe deres arbejde ude som hjemme.
Men alle opfordres til i videst mulig omfang at holde barnet hjemme / og at afsøge alle muligheder
for pasning.
At et barn keder sig, indgår ikke i kriteriet for nødpasning.
Der opfordres til at nødpasning foregår i mindre og faste grupper.
NB: Nødpasningen er fra kl. 8.00-16.30
En lille nytårshilsen fra Fondsudvalget
Først og fremmest velkommen til Sofie, Karen, Maren og Stinne som er de nye i fondsudvalget. I vil
i løbet af næste uge blive kontaktet af Sif, så I kan komme på vores fælles platform i udvalget. Vores
næste fondsmøde er d. 9. februar kl. 19.00. på meet.
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Tja…. Corona har jo mere eller mindre sat os alle lidt i venteposition. Hver gang vi har haft et møde
i kalenderen, er der dukket nye restriktioner op. Vi besluttede derfor at mødes på meet i tirsdags. Når
vores børn kan, kan vi vel også😊
Vi arbejder fortsat på at få etableret en sej asfalteret cykelbane på matriklen. Vi er allerede gået i gang
med at undersøge nye muligheder, da vi den sidste tid har fået en del afslag, på de fonde vi har søgt.
En af de største begrundelser er, at vi er en friskole og ikke en forening. Vi har derfor besluttet at
søge nye veje og overvejer, om vi kan slå pjalterne sammen med en lokal forening, men det arbejder
vi lige lidt videre med.
Indtil videre har vi knap halvdelen af pengene i hus, så selvom denne cykelbane trækker ud, har vi
bestemt ikke opgive projektet, og vi tror på, at det nok skal lykkes, men Rom blev ro ikke bygget på
en dag.
Rigtig god weekend til jer alle sammen
Hilsen Fondsudvalget
Hente bøger mm på skolen:
Materialer kan hentes uden for skolens åbningstid: Før kl. 8.00 eller efter kl. 16.30
Fødselsdage:
Emma Bjerge Mikkelsen 24.1.
Liva Klostergaard 27.1.
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Deadline til ugebrevet:
Hvis man gerne vil have et skriv i ugebrevet, skal det sendes til Friskolens mail senest torsdag kl.
20.00
Kalender:
09. august:
25.-26. sept.:

Første skoledag i det nye skoleår
Arbejdsdage i børnehave og Friskole

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)
Kontakt til SFO’en:
Alle meddelelser, der er dedikeret SFO’en skal sendes, skrives ringes direkte til SFO’en: 4014 3298
Kontakt til Friskolen: friskolenilemming@gmail.com / 8685 9333
Rengøring:
Har I spørgsmål til rengøringsplanen samt de nye områder og procedurer kan I skrive til
maria.fredberg@hotmail.com

Side 3 af 6

Rengøringsplan for foråret 2021:
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/152c557a19093ccdae47fc0fa07eb7f4.pd
f

Vigtig info omkring rengøring i uge 3 og 4
Da der kun er elever på skolen til nødpasning, er det ikke alle områder der skal rengøres. De der
skal komme og gøre rent de næste 2 uger er:
Weekend uge 3: 22/1-24/1:
Område 1:
Oscar Julsgård Bryrup
Område 2:
Ella Uldum Aaskov
Område 3 (- mødelokale):
Marie Kristensen
Område 4:
Caroline Kristensen
Område 7 (feje salen + feje og vaske gulv lang gang):
Naja/Lauge Sørensen
Weekend uge 4: 29/1-31/1:
Område 1:
Lukas/Niclas Frølich Olesen
Område 2:
Thea/Johannes Gadegaard
Område 3(- mødelokale):
Rasmus Fink
Område 4:
Nicolaj Nielsen
Område 7(feje salen + feje og vaske gulv lang gang):
Ida Halskov
De bedste hilsner fra rengøringsudvalget: Mai-Britt, Glennie og Maria

Rigtig god weekend 
Hilsen
Bodil
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SFO
Midt i en svær tid er der også små lysglimt! Det oplever vi hver eneste dag, og det varmer. Hvem
smiler ikke lidt ekstra, når en dreng kyndigt fortæller, at ”Karina”(Corona) ikke vil have, at jeg
hjælper med at sortere hans perler? ”Karina siger, at du ikke må røre ved perlerne i min skål”...
Eller når man møder ind til en seddel fra en pige, som skriver, at hun savner sin skole… Eller
glimtet i børnenes øjne, når de møder ind til samme nødpasningsdag som en savnet kammerat…
Heldigvis er der sådanne lysglimt, men det som fylder mest er naturligvis den mærkelige tid, vi står
midt i, og at vi skal undvære så mange børn.
MEN vi hænger alle i og holder ud. Vi tager mange snakke med børnene om, at det desværre ikke
er muligt at blive lidt længere eller komme lidt oftere…selv om det kunne være så dejligt, og vi
oplever, at I forældre begrænser nødpasning til det nøjagtige behov. Tak!
Som de seneste uger er der tilmelding til nødpasning til tlf. 28594194 senest fredag kl. 16.00, og vi
følger de samme restriktioner og retningslinjer som sidste uge.
Vinterferien er under planlægning for de tilmeldte børn, og der vil blive kaldt vikarer ind, for at få
planen til at gå op.
Rigtig god weekend
Hilsen SFO
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Lysets engel går med glans
1.Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger sorte.
2.Sol går over verden ud
med Guds lys i øje:
Se! Vor Herres sendebud
går på gyldne skyer i det høje.
3.Englen spreder over jord
glansen fra Guds Himmel;
i sin kåbes stråleflor
favner han alverdens glade vrimmel.
4.Sol ser ind i slot og vrå,
ser på drot og tigger,
ser til store, ser til små,
kysser barnet, som i vuggen ligger.
5.Os han også favne vil,
englen i det høje;
os han også smiler til,
englen med Guds Himmel-glans i øje.

Bænkebider-blues
1.Der er ingen bænkebider,
der i vikeligheden gider bide bænke.
De vil nemlig meget hel´re.
Bo i futig jord og kældre og så tænke.
Hvis mn løfter en flise eller sten.
Så får an næsten altid øje på en.
Så får man næsten altid øje på en.
2.De gør ikke nogen skade.
Man behøver ikke hade bænkebidre.
De er ikke til besvær.
Så lad dem bare ligge dér og tænke vid´re.
Men hvad de egentlig tænker på
skal man vær´ bænkebider for at forstå.
Skal man vær´ bænkebider for at forstå

6.Os har og vor Herre kær:
ingen sjæl han glemmer;
i hvert solglimt Gud er nær
og vor glade morgensang fornemmer.
B.S. Ingemann 1837.
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