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Kære børn og forældre!

U G E

1 4

Lemming d. 03.04.2020
”Ingen skal stjæle fra
børnenes fantasi” – et
minde fra drama / Hodja
fra Pjort med sultanen og
alle hans koner og
friskolen fuld af glade
børn…
Vi håber, at I allesammen
har det godt og kan få
tiden til at gå med
gøremål af mange
forskellige observanser.
Vi har heldigvis naturen,
fantasien og sangen, som
vi alle kan muntre os
med – hver for sig 
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”Fantasi er mere
vigtig end viden.
For mens viden
omfatter alt det,
der er, omfatter
fantasi alt det,
der vil komme til
at være”

Albert Einstein

Ugen der gik:
Hjemmekontor!
Ugen der kommer:

PÅSKEFERIE
Meet:
Vi (lærerne) mødes tirsdag efter påske og laver en strategi for, hvordan vi kan mødes over nettet. (Alt
afhængig af, hvad regeringen melder ud!)
Der er lagt en køreplan for ”Meet” foraet, som vi har valgt, vi skal mødes over, på hjemmesiden.
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/d460afcfdc18ef80b97deef14ba661bc.pdf
Her kan I trin for trin blive logget på mediet. Barnet skal bruge den mailadresse, man logger på til
Google Drev: @friskolenilemming.nu
Den første del er den adgangskode, man også bruger til uni-C + @friskolenilemming.nu! (Den øverste
linie)
Ex: lene346a@friskolenilemming.nu
Password (den nederste linie) er det oprindelige password til uni-C

Idræt Store og Ældste:
Når vi engang mødes igen, skal vi til at have idræt udenfor. Så kom ud og få noget frisk luft allerede nu
og få løbet de nye sko til :)
Vi ses - Dorte
Storegruppen:
Hej Storegruppe!
Jeg håber, at I alle har det godt rundt omkring hos jer selv. Jeg savner meget, at mødes med jer...
Jeg har rettet jeres ugeopgave, hvor I skulle skrive slutningen på "Instragrim". Gå ind på docs og læs
mine kommentarer, jeg har givet jer små opgaver i kommentaren, bl.a. noget med x, o og komma for
mange af jer :)
Boganmeldelserne får I først når vi ses igen, da en del af jer har afleveret i papir-form. Robinsonaden,
som I har afleveret på docs retter jeg, når jeg får de sidste ind. Kommentarerne der, skal I jo først
arbejde med efter påskeferien... Rigtig god påske til jer alle :)
Hilsen Dorte
Til Store- og Ældstegruppen:
Det er meget vigtigt, I får lavet jeres opgaver, da jeg hele tiden lægger opgaver ud, som ofte bygger på,
at I har lavet jeres lektier. Gør I ikke det, bliver det bare for svært. Jeg lægger altid ud, så I har to dage
til at løse opgaverne i. Det er ikke sikkert, I kan nå at løse alle opgaver, bare I prøver. I skal ikke
arbejde mere end en time om dagen i matematik.
Vh. Erling
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Pas godt på jer selv!
Det er spændende hvad den nærmeste tid bringer.

Morgensang:
Man kan synge sammen med Philip Faber på DR 1 kl. 9.05 (og 10.05 i weekenden)

Lejrskole:
Vi har besluttet at aflyse lejrskolen – desværre. Vi har løbende været i kontakt med sundhedsstyrelsen,
og i samråd med dem, har vi valgt at aflyse. Turen til København er ikke afgjort endnu! Det afhænger
af, hvad regeringen melder ud, og om København er åbnet igen…

Fødselsdage:
d. 6. april Lukas Sørensen
d. 15. april Jacob Fredberg Sørensen
TIL LYKKE TIL JER!

Arrangementskalender:
Fredag d. 17. april kl. 8.30:
Tirsdag d. 21. april kl. 19.30:

AFLYST Åben morgensang for ALLE
NY DATO FOR GENERALFORSAMLING

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:

København / Ældstegruppen
AFLYST 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)
1. skoledag kl. 10.00-12.00
Konfirmation for Friskolens børn

Fredag d. 26. juni:
Lørdag d. 27. juni:
Mandag d. 10. august:
Lørdag d. 5. september:

Generalforsamling er udsat til tirsdag d. 21/4-2020 kl. 19.30
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
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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)
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

Glædelig påske og også god påskeferie!
og god weekend
Venlig hilsen

Lene
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Dagsorden til Ordinær Generalforsamling
for Friskolen i Lemming og Børnehaven i Lemming
Tirsdag den 21. april 2020 Kl. 19.30
På Friskolen i Lemming

BEMÆRK NY DATO
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
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