O
R
2
M
E
R
E
S M E B
V T 0
AA A
Kære børn og forældre på Friskolen i Lemming

Lemming d. 24. juni 2020

V e l k o m m e n i s k o l e m a n d a g d. 1 0. a u g u s t
Vi er en Grundtvig-koldsk Friskole! Hvad indebærer det?
Skolens formål er at udøve skolevirksomhed, med baggrund i traditionen efter Grundtvig og Kold,
og deres syn på skole, menneskeliv og folkeliv. En skole med fællesskabet som det bærende
element, hvor åndsfrihed, ligeværd og frisind er en forudsætning for udviklingen af det hele
menneske. Samarbejdet bygger på den demokratiske tankegang, som kræver ansvarlighed og
engagement.
Med udgangspunkt i det enkelt barns udviklingstrin ønsker skolen at praktisere en undervisning, der
stimulerer børnenes naturlige nysgerrighed og lærelyst. Undervisningen skal give plads til
forskellighed og styrke børnenes selvværd. Skoledagen skal give børnene fælles oplevelser, som
deres egen personlige læring kan videreføres på grundlag af. Oplevelser, der er medvirkende til, at
børnenes virkelyst og gå på mod bevares, så børnene bliver ved med at have lysten til skolen for
livet.
Læringen finder sted på en sådan måde, at alle børnenes kompetencer bibeholdes og udvikles. Dette
sker blandt andet ved, at leg, sang og musik, drama og teater bliver centrale elementer i
undervisningen. Der undervises i vid udstrækning på tværs af årgange og faggrænser. Det er vigtigt,
at børnene kender deres historie, kulturelle arv og baggrund. Megen af denne viden vil børnene få
ved den daglige morgensang og fortælling.

Med dette sommerbrev følger en del praktiske oplysninger i form af:






Skema: https://www.friskolenilemming.dk/undervisning
Årskalender: https://www.friskolenilemming.dk/aarskalenderen-2013-2014
Telefon/mailliste på ansatte: https://www.friskolenilemming.dk/per
Telefon/mailliste på bestyrelsen http://friskolenilemming.dk/bestyrelsen
rengøringsliste indtil efterårsferien: (Kommer i ugebrevet til august)
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Programmet for mandag d. 10. august:
Kl. 10.00:
Morgensang og flaghejsning (præsentation af nye børn og voksne)
Kl. 10.15-11.15:
Samling i stamgrupperne
Kl. 10.45-11.15:
Hyggesnak for forældre fra Lille – Ældstegruppen.
Kl. 11.15:
Kaffe/juice og rundstykker.
Samling i salen– præsentation af stamgrupperne / praktiske oplysninger
Kl. 11.45:
Fælles afslutning
Vi håber, at I forældre kan være med til første skoledag. Vi samles ved flagstangen, hvor vi synger
en morgensang og hejser flaget.
Grillfest for hele familien:
Vi aflyser grillfesten i august ifht covid19.
Stamgrupperne:
Børnehaveklassen:
Lillegruppen:
Mellemgruppen:
Storegruppen:
Ældstegruppen:

(10)
(24)
(22)
(20)
(20)

Bodil Bak Kejser (BK)
Lene Ellegaard Kamp (LK)
Ole Kamp (OK)
Dorte Madsen (DM
Stine Andersen (SA)

Stamgruppens sociale liv:
Til det første forældremøde vil vi igen i år nedsætte tre grupper blandt forældrene, som
stamgruppelæreren fordeler. Disse tre grupper, skal på skift i løbet af året planlægge en
dag/overnatning/udflugt/mm for børnene. (Stamgruppebørnene) Ordningen vil køre i Mellem Store - og Ældstegruppen.
Ugebreve:
Hver fredag sender vi besked ud på mail, om at ugebrevet er klar på hjemmesiden. Det er meget
vigtigt, at man læser ugebrevene, da det er relevante informationer til hjemmene om, hvad der
foregår på skolen, praktiske oplysninger og ofte om noget, der vil ske i den følgende uge.

Vedrørende fravær:
Ved sygdom eller andet fravær, skal forældrene give skolen besked inden kl. 8.00 ved mail, sms
eller ved at ringe: friskolenilemming@gmail.com, 2892 3811, 8685 9333. Man kan også melde
afbud til sin stamgruppelærer. Er barnet syg flere dage i træk, skal man melde tilbage hver dag!
Mødetid:
Vi begynder kl. 8.15 med morgensang på alle ugens hverdage.
(Om onsdagen når madkundskab er i Værkeriet, er børnene med til sangene /morgensang, hvorefter,
de lister ud)
Morgensang og fortælling er vores start på dagen. Vi synger to sange, hvorefter der er fortælling.
Dette skaber en god begyndelse på dagen. Her fejrer vi også børnenes fødselsdag med en sang, de
selv vælger. Har man som forældre mulighed for at være med, er man meget velkommen. Både den
første dag, men også i hverdagen.
Gårdvagt:
Gårdvagten vil i næste skoleår være synlig i alle frikvarterer – ude som inde.
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Sangbog:
Børnene får udleveret en sangbog ved skolestart i Børnehaveklassen. Bliver sangbogen væk eller
beskadiget, vurderer vi, om barnet skal have en ny, som opkræves på skolepengene.

Udtalelser for afgangseleverne:
De elever, der går ud af 8. klasse får en udtalelse med til det videre uddannelsesforløb. Udtalelsen
går på elevens sociale kompetence, og der gives udtalelser i fagene dansk, matematik, engelsk og
histore - disse fag, fordi det er tilsynsfag. Forlader man skolen før 8. klasse får man en ”raket” til
morgensang,. Man får ingen udtalelser. Her har man sin mappe, hvor alle evalueringer, faglig
udvikling og handleplaner gennem årene er samlet.

Tilsynsførende på Friskolen:
I henhold til lovgivningen har forældrekredsen valgt en tilsynsførende for en to årig periode. Den
tilsynsførende skal gennem besøg på skolen, hvor undervisningen overværes og gennem samtaler
med skoleledelsen og lærerne om undervisningen generelt, holde sig orienteret med undervisningen.
Der føres ”tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik, historie og engelsk samt med, om
skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen” (Friskoleloven).
Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens
bestyrelse. Dette sker på skolens årlige generalforsamling.
Tilsynsførende: Bente Bjørnkær.
Fysik i skoleåret 2020-2021:
Vi lejer fysiklokalet på Skægkærskolen.
Idræt i LemmingIF:
Idræt kører i dobbelttime modul for Store- og Ældstegruppen. Idrætstimerne vil foregå i Lemming
Idrætsforenings lokaler og faciliteter – samt på Værkeriet. Der er obligatorisk bad, så børnene skal
medbringe idrætstøj og håndklæde til hver gang.
Børnene skal gå til og fra idræt. Det er en del af idrætsundervisningen. De kan ikke blive kørt.
Lektier i ferier:
Når man holder ferie udenfor skolens normale ferierammer, er lektier på eget ansvar.

Politik omkring lus:
Hvis vi opdager lus på et barn i skole/SFO regi, ringer vi barnet hjem, så det kan komme i
behandling hurtigst muligt.
Leje af skolen:
Det er muligt at leje skolen – og en god ide at læse lejekontrakten inden:
http://friskolenilemming.dk/leje-af-skolen Man er selv ansvarlig for at skrive til ugebrevet, hvornår
der kan gøres rent i den pågældende weekend.
Hvis man skal overnatte på skolen, skal man selv kontakte brand og redning ved at udfylde
formularen på hjemmesiden: https://www.friskolenilemming.dk/formular-til-brand-og-redning
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Madkundskab 2020-2021:
V har stadig lejet os ind på Lemming gl Skole til madkundskab. Det betyder, at børnene om
onsdagen skal gå eller cykle fra friskolen efter morgensang.
Hvis man cykler, skal det være med cykelhjelm! Både gående og cyklende skal bære gule veste.

Skole-hjem samtaler:
Vi afholder hvert år skole-hjem besøg for børnene her på skolen af en varighed på 20 minutter.
Samtalerne afholdes i november og december måned. Forinden disse samtaler med hjemmet, vil vi
sammen med det enkelte barn lave en evaluering på, hvordan det går fagligt og socialt.
Er der alvorlige problemer med et barn, skal disse være prøvet løst inden mødet. Det gælder begge
veje.
Børnehaveklassen: Bodil/Marie. Lillegruppen: Lene/Ole. Mellemgruppen: Ole/Stine
Storegruppen: Dorte/Erling/ Ældstegruppen: Stine/Erling
Terminsprøver i 8. klasse:
8. klasse skal til terminsprøve uden karakterer i dansk, matematik og engelsk. Vi indfører
terminsprøven, så 8. klasse kan blive lidt mere tryg ved en prøve i trygge rammer, og så de får
afmystificeret 9. klasses eksamener.
Billedkunst i Lillegruppen:
Lillegruppens ekstra billedkunsttime ligger onsdag over middag. Det vil sige, at de ikke skal til
bevægelse om onsdagen.
Forældremøde i september:
Der afholdes forældremøder sidst i august og i september måned, hvor hver stamgruppe har et
fyraftensmøde for forældrene.

Børnehaveklassen/Lillegruppen:
Mellemgruppen:
Storegruppen:
Ældstegruppen:

onsdag d. 19. august kl. 17.00-19.00 / Bodil/Lene
onsdag d. 02. sept. kl. 17.00-19.00 / Ole/Stine
onsdag d. 09. sept. kl. 17.00-19.00 / Erling/Mette
onsdag d. 16. sept. kl. 17.00-19.00 / Stine/Erling

Forældremøde/ bestyrelsens aften/ skolefest:
Torsdag d. 22. oktober er der forældremøde på skolen for de voksne og skolefest for børnene fra kl.
18.30-20.30. Bestyrelsen forbereder aftenen for de voksne / elevrådet forbereder skolefesten.
Klippe julepynt-dag:
Vi inviterer forældre og bedsteforældre torsdag d. 26. november kl. 11.15-13.15 til at klippe
julepynt sammen med børnene, så vi kan få udsmykket friskolen til jul. Julepyntet får børnene med
hjem til juleferien!
Juleugen med afsluttende julemarked/fest torsdag kl. 16.00-19.00:
Vi holder vores årlige julemarked torsdag d. 17. december. Der vil her være tombola, ponyridning,
krybbespil/julespil, kor, Luciaoptog, børneboder med lege, mulighed for at købe aftensmad, kaffe,
øl, sodavand mm
Om fredagen skal vi til julegudstjeneste og derefter har vi julefrokost, hvor hvert barn medbringer
en ret til fælles julefrokost-bord.
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Drama:
Dramaugerne ligger i uge 8 og 9 og opførelsen er torsdag d. 4. marts. Vi starter tirsdag i uge 8
med drama.
Dramaopførelse d. 4. marts:
Vi opfører stykket kl. 10.00 for bedsteforældre og Børnehaven i Lemming og kl. 19.00 er det for
forældre og søskende.
Fastelavn:
Da fastelavn ligger i uge 7 / vinterferien i 2021, holder vi det ikke på skolen.
Lejrskole:
Lejrskole 2021: (Bh.kl-Storegruppen) ( Kjelsølejren)
Ældstegruppen 2021: (Ældstegruppen skal til udlandet)

Ældstegruppen:
Som et led i, at der skal ske lidt mere for Ældstegruppen med blandt andet lidt flere ture ud af huset,
tager de på tur sammen med Erling og Stine fra torsdag d.13 august til fredag d. 14. august.
(Mere herom senere)
Endvidere er Ældstegruppen med i aksesamarbejdet med andre friskoler i det midtjyske. Her
samarbejdes især indenfor de naturvidenskabelige fag. Nogen af ugerne er også med en
overnatning. (Forældre skal selv sørge for transport frem og tilbage)
Elektronikforsikring:
Skolen har ikke en elektronikforsikring, som dækker egne computere og tablets. Hvis man vil sikre
sig, skal man tegne sin egen elektronikforsikring igennem egen forsikring.

SFO:
Klokken 14.00 begynder SFO’en mandag til torsdag og kl. 13.00 om fredagen. (Læs mere om
SFO’en på hjemmesiden.) Kommer barnet ikke i SFO en dag, eller der er andre ændringer i planen,
skal man lægge en besked eller ringe til 4014 3298.
Hvis man holder fødselsdag, og børnene derfor ikke skal i SFO den dag, skal man meddele det til
Marie Volf eller Brian Madsen – også selvom fødselsdagsbarnet ikke går i SFO!

Konfirmation 2021:
Konfirmationsdagen for børnene på Friskolen i Lemming ligger fast: Den sidste lørdag i
april/2021: 24. april.
Forældrene skal selv sørge fra transport frem og tilbage til konfirmationsundervisningen.
Sommerfest:
d. 24. juni kl. 17.00-19.00 holder vi en afslutningsfest med sange og taler for/til 8. klasse. Alle
møder kl. 17.00 i salen til en lille højtidelig afsked med vores store børn! Kl 17.45 spiser vi mad.
Man medbringer en ret til fælles tag-selv-bord + service og drikkevarer til egen familie.
Sidste skoledag 2021 er fredag d. 25. juni. Børnene har fri kl. 12.00.
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Udvalg på friskolen:
For at holde skolepengene nede, skal hver familie (en person) være repræsenteret i et udvalg – hvor
man bidrager med sin arbejdskraft på forskellig vis. Hvert udvalg er tilknyttet en
”Ankermand/kvinde” fra bestyrelsen, som i sidste instans samler trådene – eller følger op på
arbejdet.
Mai-Britt Nollin:
bus, rengøringsudvalg, tombola/scene-drama udvalg
Sif Gjedde:
fonde, PR, lejrskole – og arrangementsudvalg
Jesper Pedersen:
vedligeholdelsesudvalg, legeplads - og byggeudvalg
Arbejdslørdag:
Bestyrelsen har besluttet, at der afholdes en arbejdslørdag om året. Er man forhindret i at komme
denne dag, får man efterfølgende tildelt to rengøringstjanser.
Hovedrengøring:
Lørdagen lige efter at sommerferien er begyndt, er der hovedrengøring. Og den første lørdag efter
vi er begyndt i skolen igen efter juleferien, er der også hovedrengøring. Halvdelen af forældrene gør
rent til sommer og den anden halvdel gør rent efter juleferien. Børnene får en seddel med hjem i
tasken, og der informeres om det i ugebrevet.
(8. klasse skal kun gøre hovedrent efter juleferien – de er ikke på i sommertjansen.)
Sundhedsplejerske:
Sundhedsplejersken kommer til alle klasser i løbet af et år. Er det individuelle samtaler, vægt,
højde, syn, får børnene en lille folder med hjem, som skal udfyldes sammen med forældrene.
Sundhedsplejersken taler også med barnet om sundhed generelt. Vi opfordrer forældrene i
Børnehaveklassen, Lillegruppen og Mellemgruppen til at være med i disse samtaler.
Årsplan for sundhedsplejerske:
Talepædagog:
Der er mulighed for at kontakte vores tilknyttede talepædagog, hvis man er bekymret omkring sit
barns udtale /stammen mm.

Skolepengebetaling:
Ved udmeldelse før tid skal man betale løbende måned + 30 dage. Det gælder både for skole og
SFO.
Skolepengene vil hvert år stige med 2% - jvf. pristalsreguleringen.
Hvis man ønsker at afbestille mælk /frugt, skal det meddeles kontoret inden d. 10. i måneden.
Skolepenge:
Skolepenge/2. barn:
Mælk og frugt:
SFO:

1390 kr
825 kr
125 kr (frugt 80 kr - mælk/ 70 kr)
790 kr

Fripladstilskud:
Vi har via vores fordelingsudvalg/ ministeriet mulighed for at give tilskud til skolepengebetaling
efter en fordelingsnøgle, som de sætter. Man skal give tilsagn til, at ministeriet må undersøge
indkomsten. De forældre, der vil søge, skal inden d. 20. august aflevere ansøgningen til os med de
bilag, der er beskrevet på bagsiden af ansøgningen. Pengene bliver udbetalt til os sidst i december,
hvorefter de, der er berettiget, vil modtage et brev i januar måned Beløbet vil blive modregnet i
skolepengene.
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Ansøgningsskemaet kan afhentes på kontoret.

Rengøring:
Alle nye forældre skal huske at få en nøgle til skolen. (Det koster 100 kr i depositum, som man får
retur ved barnets udmeldelse. De 100 kr vil blive trukket over skolepengene med etiketten ”nøgle”)
Hvis man har område 1, er man holdkaptajn. Det indebærer, at man søndag eftermiddag efter kl.
17.00 skal sørge for, at alle områder er gjort rent. Mangler der nogle områder, skal man kontakte de
involverede.
Rengøringen de første uger efter sommerferien foretages af ”gamle forældre”. Derefter kommer
Børnehaveklassens nye familier på rengøringslisten. Listen kommer på hjemmesiden snarest.
(Efter sommerferien blandes grupperne, så det er nye hold, man kommer på.)
Rengøring for nye forældre på Friskolen:
Inger Kristensen (28145442) er tovholder på rengøring. Hun holder et lille rengøringskursus for nye
forældre lørdag d. 3. oktober kl. 10.00
Ellers vil vi bare opfordre til ved yderligere informationer at gå ind på vores hjemmeside:
www.friskolenilemming.dk

Rigtig g

d sommer!

Vi ses d. mandag d. 10.august kl. 10.00!
Med venlig hilsen

Lene og Ole Kamp
Friskolen i Lemming.

Side 7 af 9

Kære kommende SFO-barn og forældre!
Sommeren nærmer sig, og et nyt skoleår tegner sig i horisonten. Et skoleår hvor nye børn for første
gang skal starte i skole og SFO. Derfor dette lille brev med de vigtigste informationer. Vi er to
voksne ansat i SFOen. Brian som er uddannet pædagog, og Marie som er pædagog/SFO leder.
Sommerferien: Den første skoledag er mandag d. 10. august i uge 33. I har som forældre til
kommende SFO børn mulighed for at vælge pasning i SFOen fra august måned, hvis I ønsker
pasning i ugerne inden, er det i børnehaven.
Lidt praktisk information:
 Ugebreve og mail-korrespondance er vores vigtigste kommunikationsform. Det er derfor vigtigt,
at I får læst ugebrevene. Her skriver jeg lidt om, hvad vi laver, eller hvilke planer vi har. Der vil
hver måned være en aktivitetsplan, som hænger på info tavlen. Her kan I som forældre følge lidt
med i, hvilke aktiviteter der tilbydes i løbet af ugen.
 Når I møder ind om morgenen, beder vi jer krydse jeres børn af på afkrydsningssedlen, som ligger
på pulten i SFOen under infotavlerne. Her skal I sætte en enkelt streg, hvis jeres barn skal i SFO
den dag. I sætter en streg mere, når I henter jeres barn igen om eftermiddagen. På den måde ved vi,
hvem der kommer i SFO, og hvem der evt. skal med bussen hjem kl. 14.00. Der vil også være
mulighed for at skrive andre korte beskeder, som vi ser når vi møder ind til middag. Hvis jeres barn
kommer før skolen åbner, skal I aflevere jeres barn i børnehaven. Børnehaven åbner kl. 06.30 hver
morgen. Mellem kl 7.00 og 8.00 går alle SFO-børnene over på skolen.
 SFOen starter kl. 13.45 ma-to og kl. 13.00 om fredagen. Vi starter altid dagen med samling. Her
gennemgår vi dagens program og får krydset børnene af. Her er der også altid god mulighed for
nærvær og at lytte til børnenes ideer eller ønsker m.h.t. aktiviteter eller leg.
 Efter samling ca. kl. 14.00-15.00 bliver der serveret frugt og brød. Hvis I har børn med allergier,
så er det vigtigt, I husker at give os besked.
 Efter den nye skolereform, er tiden i SFO’en knap, og der vil derfor ikke altid være faste
aktiviteter. SFO-tiden er fritid, hvor børnene skal have mulighed for fri leg og fordybelse. Der vil
som regel være et tilbud, til dem der har lyst, men vil man ikke være med, er det helt ok. Vi laver
ind imellem bål og tilbereder mad over ilden. Husk altid udetøj til alt slags vejr.
 Vi er i SFOen med i et ”Frittersamarbejde”. Det er et samarbejde med andre SFO’er i kommunen.
Samarbejdet betyder, at der i løbet af året vil være nogle udflugter og arrangementer, som vi
deltager i. Det er f.eks. Gøglermarkedet i Lunden, sæbekasseløb, Disko På Toppen, junior Master
Chef m.m. men alt dette vil I løbende få mere information om. Frittersamarbejdet giver os mulighed
for at være en del af noget større. Vi er en lille skole med en lille SFO, og det er engang i mellem
sjovt at komme ud og opleve noget andet i et helt andet fællesskab og nogle helt andre rammer.
Hvis der dukker spørgsmål op undervejs eller inden skolestart, er I altid velkommen til at kigge
forbi eller sende os en besked. I vil også kunne finde oplysninger om SFOen på vores hjemmeside:
friskolenilemming.dk Vi glæder os rigtig meget til det nye skoleår og til at møde jeres børn i
SFO’en.
Rigtig dejlig sommer
Hilsen Brian og Marie
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