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Kære børn og forældre!
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Lemming d. 6.3. 2020

Mellemgruppen har været på fastelavnsvandring i Lemming Kirke, arrangeret af KK44 i Silkeborg. Det
var en dejlig, fælles oplevelse at få, og børnene lærte om fasten på en helt anden måde, med alle sanser.
Ugen der gik:
Vi har nydt en almindelig uge, efter to dejlige teateruger.
De fleste dage har vi kunnet høre arbejdende maskiner lige uden for døren – byggeriet er i gang!!
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M K J Bygge og anlæg ved Morten Kjeldsen har uden beregning gravet ud til soklen. Tusind tak for
det.
(Man kan følge byggeriets gang på facebook)
Ugen der kommer:
Endnu en dejlig, almindelig uge.
Morgensang:
Ole har fortalt fra den nordiske mytologi.

Fødselsdage:
Lauge Sørensen 7.3. TILLYKKE
L

Melde syge børn:
Blot en reminder om, at man skal melde sit barn syg hver dag, det er syg. Fint med en sms til
stamgruppelæreren.

Udlån af skolen ifm byggeri:
Det næste halve år vil skolen stå i byggeriets tegn, og når man låner skolen i den periode, skal man hele
tiden selv holde sig opdateret på, hvor langt byggeriet er, og om det kommer til at gå ud over de
lokaler, man har påtænkt at bruge. Ligeledes skal man selv forhøre sig om, hvor borde og stole er i
byggeriets vindomsuste fase. Vi kan ikke give garanti for, om byggeriet skrider efter planen; så er man
det mindste i tvivl, skal man måske allerede nu finde et andet sted at holde fest i dette forår og denne
sommer.
Til Storegruppen:
Næste arrangement bliver en overnatning for Storegruppens børn på
friskolen fra fredag den 3. april kl. 17 til lørdag den 4. april kl.
9-9.30.
Vi i udvalget glæder os og håber at se alle børn. Mere information
kommer senere.
Mvh. Mødrene til: Oscar, Mikkel, Martin, Jeppe, Johan og Gustav M.
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Arrangementskalender:
Onsdag d. 1. april kl. 17.00:

Fremlæggelse for forældre / Bhkl, Lille –
og Mellemgruppen
Fremlæggelse for forældre / Store – og
Ældstegruppen
Team Rynkeby /løb for børnelungefonden
Åben morgensang for ALLE
København / Ældstegruppen
Lejrskole for Bhkl-Storegruppen
Arbejdslørdag i Friskole og Børnehave
Børnehaven holder LUKKET
cykelsponsorløb for ALLE
Sommerfest for alle / man medbringer en
ret til fælles ta’ selv bord.
Sidste skoledag inden sommerferien
Hovedrengøring (halvdelen af forældrene)

Torsdag d. 2. april kl. 16.30:
Fredag d. 3. april:
Fredag d. 17. april kl. 8.30:
Uge 18 / 27. april-1. maj:
Onsdag-fredag 22.-24. april:
Lørdag d. 2. maj kl. 8.30:
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:

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:
område 1: Mikkel og Aksel Kosack
område 2: Sofia L Vie
område 3: Emil B Jepsen
område 4: Ida Lue
område 5: Amanda og Emilie Jensen
område 6: Manfred Klint
område 7: Felix Randløv
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NB! Kludene skal være på skolen
igen om tirsdagen
Klude og rengøringsartikler:
Hvis der mangler ting til rengøringen, skal man skrive det på sin tjekliste, så bestiller jeg / Lene ….

God weekend!
Venlig hilsen
Bodil
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SFO
Ugen er startet med en masse nye aktiviteter. Ansigtsmaling mandag var dog ikke det store hit, men til
gengæld, havde vi et fint børnemøde tirsdag, hvor vi snakkede om kommende aktiviteter og ønsker.
Børnene var gode til at komme med forslag til aktiviteter.
Onsdag blev der tegnet og maltet med akrylmaling, og torsdag bagte lillegruppe-drengene pizza til os
alle sammen. Fredag var der musik og dans i salen, hvor Astrid og Brian stod klar med stopdans og
limbo.
Næste uge fortsætter med en masse aktiviteter, tjek gerne aktivitetslisten.
Sidste fredag havde vi fastelavn. Der blev slået katten af tønden, drukket kakao og spist fastelavsboller.
Der var store uenigheder om, hvem årets dronning blev, og Brian føle sig derfor nødsaget til at krone to
kattedronninger nemlig: Clare Sofie og Madeline. Kattekongen blev Liva L. Stort tillykke med de fine
præstationer
Sikke nogle flotte kostumer, det er bestemt ikke sidste gang, vi afholder fastelavn i SFO’en.
OBS!
Husk at give besked til SFO’en, hvis jeres børn har legeaftaler, ikke skal i SFO, eller selv må gå hjem.
Vi sender ikke børn hjem, med mindre vi har hørt fra jer forældre. Lige for tiden bruger vi rigtig meget
tid på, at ringe rundt til forældre, som har glemt at sende en sms. Husk også at krydse jeres børn af, og
sige farvel til en voksen, når I henter om eftermiddagen.
Solen har de sidste dage, kæmpet sg gennem skyerne, og vi har nydt det dejlige vejr.
Rigtig god weekend
Hilsen Marie
SFO’en
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Dagsorden til Ordinær Generalforsamling
for Friskolen i Lemming og Børnehaven i Lemming
Torsdag den 26. marts 2020 Kl. 19.30
På Friskolen i Lemming
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formanden aflægger beretning
(Lisbeth Lausten Bang)
5. Skolelederne aflægger beretning
(Lene og Ole Kamp)
6. Børnehavelederen aflægger beretning
(Hanna Lund Petersen)
7. Det reviderede regnskab forelægges til orientering (Casper Due)
8. Tilsynsførendes beretning
(Bente Bjørnkjær)
9. Orientering om vedtægtsændringer
(Lisbeth Lausten Bang)
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Forældrekredsens valg
På valg er:
Maria Fredberg
- modtager genvalg
b. Skolekredsens valg
På valg er:
Casper Due - modtager genvalg
Lisbeth Lausten Bang - modtager genvalg
Ifølge vedtægterne skal der hvert år vælges mindst ét medlem af og blandt forældrene til børn i
børnehaven.
11. Valg af suppleanter
Der skal vælges 3 suppleanter. Der vælges én suppleant af og blandt forældrene i
forældrekredsen. Der vælges 2 suppleanter fra skolekredsen.
a. Forældrekredsens valg
b. Skolekredsens valg
12. Eventuelt
Med venlig hilsen Bestyrelsen
For en god ordens skyld:
Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.
Skolekredsen består af forældre til børn i børnehaven, forældrekredsen og andre personer med
interesse for skolen.
Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen,
mens 5 medlemmer vælges af og blandt medlemmer i skolekredsen.
På valg, men modtager gerne genvalg:
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Maria Fredberg, forældrekredsvalgt i 2018
Casper Due, skolekredsvalgt i 2018
Lisbeth Lausten Bang, skolekredsvalgt i 2018
Ikke på valg:
Sif Gjedde, skolekredsvalgt i 2019
Dorte Kvist Madsen, skolekredsvalgt i 2019
Jesper Pedersen, skolekredsvalgt i 2019
Mai-Britt Nollin, forældrekredsvalgt i 2019
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