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Kære børn og forældre!

Lemming d. 23.oktober 2020

Her er en af de skønne efterårssange:

Det er dyrt i varme
Og det er dyrt i kraft
Det er dyrt med støvler, hat
og frakke
Men at sidder sammen
Og slubre hyldesaft
Mens man hører mor og far
snakke
Det´ der ikke mange der
forstår
Men jeg kan godt li´ efterår.

Ugen der gik:
Dejligt at være tilbage igen efter efterårsferien. Vi er godt i gang i
alle stamgrupperne efter emneugerne og ferien 
Ugen der kommer:
Næste uge er jo den landsdækkende ”Spil dansk” uge, hvor danske komponister,
sangskrivere og musikere hyldes. Derfor spiller DR bl.a. dansk musik hele dagen på skift mellem de
forskellige musikkaneler. Her på friskolen har vi de sidste par år haft åben morgensang, men den
har vi til gode til næste år – forhåbentlig. Vi vil stadig sætte fokus på spil dansk ugen til
morgensang i næste uge.
Derudover er det en helt almindelig skoleuge – husk det varme tøj og HUSK REGNTØJ +
gummistøvler – det er efterår og børnene skal være ude i alle frikvarterer……
Morgensang:
Stine har fortalt dyrefabler.
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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
Storegruppen mandag d. 9/11:
Erling er på kursus mandag d. 9/11, derfor har Storegruppen fri kl. 13.45 den dag!
Tider til skole/hjem samtaler i Ældstegruppen:
Her er tiderne til skole/hjem samtalerne. Hvis tiden ikke passer, kan I prøve at bytte indbyrdes. Hvis
dette gøres, skal der gives besked til mig på 29420021 :) Hilsen Stine
Tirsdag d. 3/11
14.20-14.40
14.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
16.00-16.20
16.20-16.40
16.40-17.10

→ Lucas
→ Rasmus Fink
→ Sofia
→ Peter
→ Alma
→ Frederik
→ Nicolaj

Tirsdag d. 10/11
14.20-14.40 → Ida Lue
14.40-15.00 → Johan
15.00-15.20 → Emma
15.20-15.40 → Manfred
16.00-16.20 → Amanda
16.20-16.40 → Gustav
16.40-17.10 → Tobias
Tirsdag d. 24/11
14.20-14.40 → Rasmus L.
14.40-15.00 → Signe
15.00-15.20 → Marie
15.40-16.00 → Oscar
16.00-16.20 → Max
16.20-16.40 → Rasmus N.
Skole/hjem samtaler i Storegruppen:
Børnene har fået en seddel med hjem, der skal afleveres til mig senest på fredag. Er den ikke
afleveret på fredag, får I en tildelt en tid af mig, hvor det lige passer ind… På sedlen skal I afkrydse
alle de mulige dage og tider, I kan komme til skole/hjem samtale. Børnene skal være med til
samtalerne! Hilsen Dorte
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Lille- og Mellemgruppen:
Tider for skole-hjem samtaler for Lille og Mellemgruppen er længere nede i ugebrevet.
De musiske fag og 8. klasse / Ældstegruppen:
Det er nyligt blevet bestemt, at 8. klasse skal til eksamen i et af de 4 musiske fag: billedkunst,
madkundskab, håndværk og design eller musik.
De frie grundskoler kan vælge at sige, at de obligatoriske 60 timer ikke skal ende ud i en eksamen;
men så forhindrer vi de unge mennesker i at fortsætte på en ungdomsuddannelse. SÅ en eksamen er
uundgåelig. Vi fastsætter nogle fagdage, hvor Ældstegruppen skal arbejde med madkundskab både
teoretisk og praktisk. De første 4 dage, vi bruger til det, er dagene før jul.
Lektier i Store- og Ældstegruppen!
Alle lektier (undtagen matematik) vil nu og frem over ligge på Google Kalender. Børnene skal
tjekke kalenderen hver dag.

Fødselsdage:
Mikkel Kosack 27.10.
Lucas Frølich Olesen 30.10.
Laura Bang 30.10.
Oscar Julsgård Bryrup 30.10
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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)
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
De bedste hilsner fra rengøringsudvalget: Mai-Britt, Glennie og Maria
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/df732663352f42f9038f3740e8a3d0ad.p
df
Rigtig god weekend 
Hilsen Dorte
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SFO
Så er vi i gang igen efter ferien. Nogle af børnene havde cykler med mandag, og vi holder helt
sikkert flere af sådanne dage, for mange børn syntes, at det var skønt. Båldagen blev lavet om til
snittedag, da Britta ikke lige havde været opmærksom på, at bålhytten pt ikke kan bruges til bål.
Den er til gengæld mægtig hyggelig at snitte i, og flere børn snittede efter alle kunstens regler, mens
de var rigtig gode til at passe godt på sig selv og hinanden. Ligeledes dannede hytten ramme for
vores første børnemøde. Her kom børnene med et hav af gode idéer til aktiviteter, og vi har nu en
masse forslag til næste måneders planer. Det er planen, at der fremadrettet holdes et børnemøde
hver måned. Dette gør, at vi øver børnene i selv at tænke over, hvad de gerne vil lave i SFOen.
Håbet er også at de kommer til at føle sig hørte og medbestemmende i at skabe en god SFO.
Vejret begynder at ændre sig til en noget koldere og vådere udgave. Det betyder, at det dels er
vigtigt at have godt udetøj med og skiftetøj i kasserne, men også at vi er mere inde. I vil derfor nok
opleve, at der kommer ny struktur for, hvordan vi bruger vores legetøj. Vi arbejder altid på at leve
op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og samtidig gøre det muligt at LEGE … også spontant
;-) I denne forbindelse må vi igen gøre opmærksom på, at det kun er forældre til børn i
Børnehaveklassen som må komme ind (DESVÆRRE)
Mange børn har nogle (gamle) faste aftaler med SFO. Det kan være aftaler om, at de er
selvbestemmer i forhold til, hvornår de går hjem og lignende. Det er træls for børnene, når nye
voksne ikke kender disse aftaler, så vi forsøger derfor at få lavet en god overlevering fra Brian. Der
er lavet en seddel i SFO, hvor alle aftaler står, og det kunne være rigtig fint, hvis I lige tjekkede op
på, at der er styr på lige netop jeres barns aftaler. Send en sms, ring eller giv besked når I henter, så
får vi det skrevet på sedlen.
Hilsen SFO
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Lillegruppen (I skal bytte indbyrdes, hvis tiderne ikke passer; men husk og giv mig besked/Lene)
torsdag d 5. november
tidspunkt:

barnets navn:

14.20-14.40

Thor

14.40-15.00

Malte

15.00-15.20

Lauge

15.20-15.40

Lea

15.40-16.00

Carl

16.00-16.20

Jannik

16.20-16.40

Gustav

16.40-17.00

Marius

onsdag d 11. november🌺
tidspunkt:

barnets navn:

14.20-14.40

Melanie

14.40-15.00

Dicte

15.00-15.20

Smilla

15.20-15.40

Daniel

15.40-16.00

Frida

16.00-16.20

Emil

16.20-16.40

Malou

16.40-17.00

Bella
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tirsdag d 8. december
tidspunkt:

barnets navn:

14.20-14.40

Madeline

14.40-15.00

Liva K

15.00-15.20

Sophia

15.20-15.40

Liva S

15.40-16.00

Noah

16.00-16.20

Clara Sofie

16.20-16.40

Laura

16.40-17.00

Ronja
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Mellemgruppen: (I skal bytte indbyrdes, hvis tiderne ikke passer; men husk og giv Ole besked)
onsdag d. 18. november
tidspunkt:

barnets navn:

14.20-14.40

Emma

14.40-15.00

Valdemar

15.00-15.20

Lasse

15.20-15.40

Sarah

15.40-16.00

Emilie

16.00-16.20

Liva

16.20-16.40

Felix

16.40-17.00

Bertram

onsdag d. 25. november
tidspunkt:

barnets navn:

14.20-14.40

Oliver M

14.40-15.00

Oliver K

15.00-15.20

Rachel

15.20-15.40

Emil

15.40-16.00

Aksel

16.00-16.20

Laura

16.20-16.40

Mathilde

16.40-17.00

Johanna
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onsdag d. 2. december
tidspunkt:

barnets navn:

14.20-14.40

Kristian

14.40-15.00

Thomas

15.00-15.20

Lukas

15.20-15.40

Andreas

15.40-16.00

Mark

16.00-16.20

Thea

16.20-16.40
16.40-17.00
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