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Kære børn og forældre!

U G E
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Lemming d. 21. august 2020

1.Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne, og høet står i hæs.
Frugten er plukket, og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste
læs.
Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.
Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.

2.Loen vi pynter med blomster og blade,
vi har georginer og bonderoser nok.
Børnene danser allerede så glade,
alle vore piger står ventende i flok.
Bind så korn i krans,
hurra, her til lands
sluttes altid høsten med et gilde og en dans.
Bind så korn i krans,
hurra, her til lands
sluttes altid høsten med et gilde og en dans.

Ugen der gik:
Det har været en dejlig uge, vi er alle i gang med skolearbejdet igen.
Ugen der kommer:
Det bliver også en uge med almindelig skolearbejde.. Vi har besluttet, at Stamgrupperne får en dag
hver i salen, i frikvartererne.
I disse corona tider er det tilladt at spille indtil kl. 8.00 om morgenen.
I tilfælde af coronatilfælde på friskolen kontakter vi styrelsen for patientsikkerhed, som vi
underretter om, hvem personen har været i kontakt med, både børn og voksne. Styrelsen vil så
gelejde os gennem situationen, og alle, som er tilknyttet friskolen vil blive underrettet.
Morgensang:
Vi mødes klassevis i salen, og her begynder dagen med to sange (kun de voksne synger) og
fortælling og dernæst meddelelser. Lene har fortalt Frændeløs.
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Forældremøde i Mellemgruppen:
Onsdag den 2. september kl. 17.00. Vi opfordrer til, at der kun kommer en person pr. familie ( p.g.a.
corona)
Rengøring i hverdagen:
Som vanligt er det fejeholdet, der gør rent på skolen; men når SFO’en lukker, har vi lejet en ekstern
person til at rengøre alle skolens toiletter. (Mandag – torsdag)

Retningslinier i forhold til Covid19:
Når forældre ringer og siger, at de skal testes, må børnene gerne komme i skole. Viser det sig, at
testresultatet er positivt, skal barnet hjem i selvisolation og derefter testes.

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. (Indtil videre har vi ikke mælk- og frugtordning)
.
Kontakt til SFO’en:
Alle meddelelser, der er dedikeret SFO’en skal sendes, skrives ringes direkte til SFO’en: 40143298

Fødselsdage:
Madeline den 23. august Mark den 24. august Peter den 28. august

T I L

L Y K K E

Fødselsdagsslik /kage:
Hvis barnet ønsker at uddele slik /kage til fødselsdag, skal det være indpakket. Man må ikke
medbringe hjemmebag.
(Giv lige stamgruppelæreren et praj om ingredienser, barnet ikke kan tåle ifht til allergier)
Arrangementskalender:
Forældremøder i sensommeren:
Mellemgruppen:
Storegruppen:
Ældstegruppen:
Generalforsamling:
Bestyrelsens aften/ skolefest:

onsdag d. 02. september kl. 17.00-19.00 Ole/Stine
onsdag d. 09. september kl. 17.00-19.00 Dorte /Erling
tirsdag d. 15.september kl. 17.00-19.00 Stine/Erling
ny dato: Torsdag d. 10.sept. kl 17.00
torsdag d. 22. oktober kl. 18.30-20-30
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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:
Så starter forældrerengøringen op igen efter sommerferien og planen for de næste to uger er
vedhæftet. Planen gælder kun for de næste to uger mht. områderne, da disse laves om pga. den nye
tilbygning. Så snart den nye plan med de nye områder er udarbejdet sendes den rundt.
Grupperne består som de er, og på sigt kommer de nye børnehaveklasseforældre på.
Planen er som følger:
Uge 34 – gruppe 2
Uge 35 – gruppe 3
Uge 36 – gruppe 4
Uge 37 – gruppe 5
Uge 38 – gruppe 6
Uge 39 – gruppe 1
Rengøringsplanen findes HER:
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/2d1d7c77d619138dd7ff215d0ab3e30f.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 Ole
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Nyt fra SFO’en:
Det har været en god uge, hvor børnene har haft mulighed for at bringe deres egen cykel til
cykeldag, og vi har været ude og nyde det gode vejr med alle vores nye udendørsspil. Der havde
børnene stor intresse - så det bare ærgerligt, at vejret ikke har været med os, de sidste dage i ugen.
Marie var der torsdag og dele flødeboller ud og fik sagt farvel til alle børnene. Næste uge vil der
igen være en cykeldag( kan ses på aktivitetsplanen hvornår), og vi skal lave collage og
selvportrætter, som vil pryde SFO’en resten af mdr. og derefter kan børnene tage dem med hjem.
Der er to nye børn i SFO’en( gamle kendinge:) - Liva K. og Dicte)
Vi i SFO’en vil gerne lige bede jeg forældre om at melde tilbage i forhold til allergier hvis jeres
barn har det i forhold til madvare. Da vi snarest muligt vil begynde at lave mere mad i SFO’en. Her
til sidst vil vi bare sige tak for en god uge og på gensyn i næste uge:)
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Dagsorden til Ordinær Generalforsamling
for Friskolen i Lemming og Børnehaven i Lemming
Torsdag den 10. september 2020 Kl. 17.00 (udenfor)
På Friskolen i Lemming
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formanden aflægger beretning
(Lisbeth Lausten Bang)
Skolelederne aflægger beretning
(Lene og Ole Kamp)
Børnehavelederen aflægger beretning
(Hanna Lund Petersen)
Det reviderede regnskab forelægges til orientering (Casper Due)
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
(pga covid19 vil vi gerne have en tilbagemelding på fremmødte; skriv til:
friskolenilemming@gmail.com)
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