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Kære børn og forældre!

Lemming d. 25. september 2020

Friskolen i Lemming er en Grundtvig-koldsk friskole…
Her lige en lille snas om Christen Kold:
Christen Mikkelsen Kold eller Kresten Kold (født 29. marts1816 i Thisted, død 6.
april 1870 i Dalum) var en dansk lærer, der var en pioner inden for højskoleog friskolebevægelsen. Han var søn af en skomager, Mikkel Christensen Kold, fra Thisted
En anden påvirkning kom fra datidens gudelige vækkelser gennem bekendtskabet med
lægprædikanten Peder Larsen Skræppenborg. For Kold gjaldt det, at der skulle være frihed i skoleog trosspørgsmål. Det bragte ham i modsætningsforhold til den offentlige skole og forhindrede ham
i en årrække i at få ansættelse som lærer. Han nægtede at lære eleverne Balles Lærebog udenad. I
stedet gjorde han den mundtlige fortælling til den vigtigste metode i undervisningen. Børnene
skulle først og fremmest holde af stoffet og derigennem tilegne sig det!

Han havde
også ideer/
formaninger til nye
lærere
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Hvad er en friskole egentlig?
Dansk Friskoleforening har lavet en lille film om, hvad friskoler er – se med her:
https://vimeo.com/383064109

Ugen der gik:
Vi har haft en dejlig uge – børnene arbejder på fuld speed med det faglige og brokker sig ikke
synderligt over, at de skal være ude i alle frikvarterer; de finder på gode lege i zonerne og finder her
nye sociale relationer. I skal bare vide – vi har nogle supersøde børn…
Ugen der kommer:
Emneuger i uge 40 og 41 – projekt for Ældstegruppen.
Torsdag og fredag er Ole og Lene på lederkursus, så al henvendelse skal ske til
stamgruppelærerne, og drejer det sig om Lille- og Mellemgruppen, henvender man sig til Bodil,
Dorte, Stine eller Erling. (Ugebrevet vil være klar onsdag.)
HUSK REGNTØJ – vi går efteråret i møde, og børnene skal være ude i alle frikvarterer……

Emneuger i Børnehaveklassen, Lillegruppen og Mellemgruppen:
Vi skal arbejde med de 4 elementer i emneugerne: ild, vand, jord og luft. Børnene skal have
skoletasken med som de plejer, og så skal de have tøj på, som gerne må blive beskidt.
Ændring: Vi begynder først emnet i uge 41 – i næste uge kører vi separat i de tre stamgrupper.
Morgensang:
Ole har fortalt nordisk mytologi
Angående sygefravær i dette efterår grundet covid19:
Vi kan risikere at komme i en situation, hvor vi vil få mangel på lærere og vikarer. Her vil vi være
nødsaget til at sende Store - Ældstegruppen hjem. Vi vil så vidt, det kan lade sig gøre undervise
dem virtuelt disse dage, hvis ressourcerne er der. (Ellers får de ”gammeldags” lektier for)
Må man komme ind på skolen?
Forældre til børnehaveklassens børn må komme ind på skolen – andre forældre skal vente udenfor!
Toiletforholdene på friskolen:
Vi har haft kontakt til covid19-hotline angående vores udendørs vaske og toiletvogn. Det er i orden
at fjerne disse her til vinter pga frost. Vi har informeret børnene til morgensang, hvilke toiletter, de
forskellige grupper nu har. Vi har informeret om, at man spritter inden, man går på toilet, vasker
hænder efter og spritter igen, når man går ud. Der står sprit udenfor hvert toilet. (Vil I også lige tage
en snak med barnet om det?) Man går selv på toilet – ikke sammen med andre!
I stedet for vaskene udenfor, vil det være ligeså godt (jvf covid19) at spritte hænderne. Hvis
hænderne er beskidte, går man ind og vasker dem.
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Sygemelding af børn:
Vi har en regel om, at man melder til friskolen hver dag, barnet er syg. Skriv enten til
stamgruppelæreren eller send en mail til skolen.
Nye cykelregler:
Vi har på lærermødet vedtaget nogle nye cykelregler på Friskolen.
Når man ankommer til skolen på cykel, så cykler man hen til børnehaven, og trækker sin cykel på
fortovet, ned til cykel parkeringen på skolen.
Når man skal hjem, så trækker man sin cykel på fortovet op til børnehaven, og cykler/trækker ud til
vejen.
Vi har valgt det, for at forhindre farlige situationer på parkeringspladsen, hvor cyklister risikerer
ikke at bliver set af bakkende biler, især nu hvor vi går den mørke tid i møde.

Kontakt til SFO’en:
Alle meddelelser, der er dedikeret SFO’en skal sendes, skrives ringes direkte til SFO’en: 40143298
Fødselsdage:
Malte Due Volf d. 26. september og Amy Toft Vester d. 30. september
TIL LYKKE til jer begge to.
Motionsdag d. 9.10.
Vi afholder motionsdag for børnene på LIF’s stadion. Børnene skal medbringe en rigtig lækker
madpakke den dag, da vi ikke kan afholde fællesspisning.
I ældste gruppen skal der cykles. Derfor skal de denne dag, medbringe en cykel og en cykelhjelm.
Der skal nemlig køres nogle kilometer i benene 
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)
Rengøring:
Uge 39

Marie Kristensen
Caroline Kristensen
Clara Sofie/Johanna Okkerholm
Villas Nordfalk
Naja/Lauge Sørensen
Marius /Laura Kaae Schultz
Emma/Rachel/Lea Kousgaard
Gustav Back Rasmussen
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Uge 40

Amanda/Emilie Jensen
Dicte Marie S Grønne
Manfred Klint
Sebastian/Alexander/Frederik
Jannik/Lotta Adam
Melanie/Oliver Malik Pedersen
Lucas/Niclas Frølich Olesen
Signe Quelle’

Uge 41

Emil/Malte Due Volf
Melanie/Oliver Malik Pedersen
Lucas/Niclas Frølich Olesen
Emma/Rachel/Lea Kousgaard
Manfred Klint
Signe Quelle
Jannik/Lotta Adam
Dicte Marie S Grønne

Har I spørgsmål til rengøringsplanen samt de nye områder og procedurer kan I skrive til
maria.fredberg@hotmail.com
De bedste hilsner fra rengøringsudvalget: Mai-Britt, Glennie og Maria
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/df732663352f42f9038f3740e8a3d0ad.p
df
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.

NB! Kludene skal være på skolen igen om tirsdagen
Rigtig god weekend!
Hilsen Lene
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Brev til forældrene fra Pernille Rosenkrantz-Theil:
Kære forældre
Mange steder i landet bliver flere og flere igen smittet af corona. En
stor del af dem er børn og unge i alderen 10-29 år. Den udvikling skal
vi have stoppet. Men kun ved fælles hjælp kan vi igen få bremset
smitten. Vi gjorde det i foråret. Nu er tiden inde til, at vi igen skal
smøge ærmerne op – ikke kun for at vaske hænder, men også for at
komme den udbredte smitte til livs.
Til det vil vi bede om din hjælp.
Rigtig mange børn, unge og voksne følger allerede
Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for at forebygge smitte.
Og til dem skal lyde en stor tak. Men når coronavirussen får så godt
fat i danskerne igen – og særligt de unge – må vi desværre
konstatere, at vi igen har en stor fælles opgave i at nedbringe
smitten.
Derfor beder vi dig som forælder om at tale med dit barn/dine børn
om corona og risikoen for smitte. Der vil naturligvis være forskel på
relevansen, alt efter om dit barn er otte eller 17 år, men med brevet
her sender vi en bred appel til alle forældre på skole- og
ungdomsuddannelsesområde.
Hvad kan du gøre?
Du bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i
forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser.
Anbefalingen fra myndighederne om at aflyse sociale arrangementer
gælder dels private arrangementer, der ikke er arrangeret af
institutionen eller skolen, som for eksempel klassefester, fælles
fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret
af forældre eller eleverne selv. Dels gælder det sociale
arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen
eller uden for almindelig skoletid fx klassefester, fælles morgenmad,
lejrskoler og studieture. Tiltagene gælder indtil videre til den 4.
oktober 2020.
Du kan opfordre dine børn, der er nået til den alder, at de har
mobiltelefon, til at bruge ’smittestop’-app’en. Og gå gerne selv
forrest. Du kan finde app’en på smittestop.dk
Du kan vise dine børn, at man kun krammer de venner, som man i
forvejen ses meget med og er tætte på. Og at man stadig godt kan
være i kontakt med andre venner via for eksempel sociale medier.
Side 5 af 7

Du kan fortælle dine børn – hvis de er nået en alder, hvor det giver
mening at tale om det – at der for alle coronasmittede er en risiko for
senfølger. Og at der stadig er meget, vi ikke ved om corona, så derfor
er det vigtigt, at vi alle bidrager til at bremse smitteudviklingen.
Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece rettet til netop de unge, som du
måske kan bruge.
Det her er vores forslag. Du kan sikkert finde på mange flere. Det
vigtigste er, at vi alle gør noget.
For lad os til sidst slå fast: Ingen af os kan bekæmpe corona alene. Vi
er nødt til at stå sammen.
På forhånd mange tak for indsatsen og hjælpen.
Med venlig hilsen
Pernille Rosenkrantz-Theil
&
Danske Skoleelever
DGS – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
Erhvervsskolernes Elevorganisation
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
KL
Danmarks Lærerforening
Skolelederforeningen
BUPL
BUPL – Lederforeningen
DLO – Daginstitutionernes Lands-Organisation
Frie Fagskoler
Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier
Frie Skolers Ledere
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Lilleskolernes Sammenslutning
Kristne Friskoler
Deutscher Schul- und Sprachverein
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Bestyrelserne
Danske HF & VUC
Danske HF & VUC - Bestyrelserne
GL – Gymnasieskolernes Lærerforening
Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening
Ungdomsringen
Ungdomsskoleforeningen
Skole og Forældre
FOLA – Forældrenes Landsorganisation
FGU Danmark
AMU-centrene
TAMU
Danske SOSU-Skoler
Danske Landbrugsskoler
Uddannelsesforbundet
BKF – Børne- og Kulturchefforeningen
FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation
FOA
DA – Dansk Arbejdsgiverforening
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