
 
Uge 35  9.klasse på Bornholm 
1. sep.   Velkommen til Anette, ny afdelingsleder i SFO
2.+3. sep. 2.kl. overnatning og ture til jernalderlandsbyen + ZOO 

5. sep.  8.klasse konfirmation i Stige Kirke  

11. sep.  8.klasse konfirmation i Valgmenighedskirken  
 
6.- 8. sep. 5.kl. lejrtur til Svendborg 
8. sep.   4. klasse i Odense Teater 
10. sep.  Bedsteforældredag i børnehaven 
13. sep.  8.kl. Skills 
Uge 37  7.klasse på Bornholm 
20. sep.  Fagtemadag for 0.- 6.kl. – Valgfagsdag for 7.- 9.kl. 
21. sep.  8.kl. i teater 
22. – 24. sep. 4.kl. lejrtur til Vigelsø 
27. sep.  Fagtemadag for 0.- 6.kl. – Valgfagsdag for 7.- 9.kl. 
30. sep.  SKOLEFOTO 
6.-8.okt.  3.kl. lejrtur til Thurø 
Uge 41  GRØNT FLAG-UGE 

14. okt.  Efterårsfest m. udstillinger og 7.kl.s café kl. 17.30-20.00 

15. okt.  Motionsdag kl. 8.00-11.45 
Uge 42  Efterårsferie 

 

 
Skolestart 
Det er med stor glæde og optimisme, at vi har startet et skoleår med den faste og dygtige lærerstab, med 
glade elever, der er klar til nye udfordringer i fysiske rammer, der igen har fået et løft. 
 
Alligevel mærker vi både glæde og vemod i disse måneder, da der både ting at frydes over, men også gode 
kolleger at skulle sige farvel til. 
 
Med vemod siger vi farvel til 5 dygtige kolleger: 

 Tanja Olsen er stoppet i børnehaven. Tanja har i 5 år løftet en stor opgave i børnehaven som 
ansvarlig for den yngste gruppe. Hun har i sommer fået mulighed for at blive fuldtidsplejemor og er 
stoppet pr. 31. august. 

 Dorthe Thorsen har været sygemeldt over længere tid og fik desværre ikke kræfter til at vende 
tilbage. Helene har overtaget Dorthes stilling som afdelingsleder i børnehaven. Dorthe har arbejdet 
på Stige Friskole i 23 år og startede børnehaven i 2009 som afdelingsleder.  



 Lars Strynø er stoppet med udgangen af august efter 5 ½ år som afdelingsleder i SFO. I fredags 
blev Lars fejret af børn og forældre i SFO. Lars skal nu nyde tiden som efterlønner. 

 Ligeledes har Jeanette Hansen, vores dygtige sekretær, valgt at gå på efterløn efter 11 ½ år. Hun 
arbejder september måned ud, men vil heldigvis i perioden fremad hjælpe med overlevering mm. 

 Lars Jähger (Storelars), vores pedel, stopper midt i oktober. Han glæder sig også til pensionslivet 
efter 19 år.  
  

5 medarbejder, som vi vil savne for deres store indsats, for deres engagement i hverdagen og som gode 
kolleger. Vi ønsker dem alle held og lykke fremover og siger ”på gensyn” med ønsket om, at de kigger forbi. 
Skolen, SFO og børnehave tager afsted med dem enkeltvis. 
 
På skolen glædes vi over at Covid-19-restriktionerne er væk, så vi kun efter eget ønske fortsætter med 
ekstra rengøring, afspritning og vask. I forsamlingshuset er der nu et nyt køkken, der både gør det nemmere 
og rarere at lave mad til fester men helt klart også højner faciliteterne ift. udlejningen. Drengetoiletterne blev 
udskriftet i foråret og i startet af august kom turen til pigetoiletterne, som nu også står nye med bedre 
indretning. Skolen har anskaffet en Christiania-ladcykel, som man vil kunne se i brug med skolens logo på 
siderne, når børnehaven tager en mindre gruppe med på tur eller lærerne er på tur, eller kører udstyr til idræt 
i Stigehallen, til naturfagsundervisning mv. 
 

 
Morgensang 
Det er SÅ godt for følelsen af samvær, normal hverdag samt alt det, morgensang kan give, at vi er tilbage til 
en morgensang med alt, hvad den indeholder. 
Nu har lærerne igen på skift fortællingen på tirsdage og torsdage, hvor vi bl.a. har hørt om Østrig, om det at 
være taknemmelig, om regnbueflagets symbol på, at vi har frihed til at være dem, vi er. Sammen med sang, 
nærvær, fadervor, fødselsdags-hurraer, beskeder mv. giver det os alle – både elever og voksne – et syn 
indad og udad. Morgensang bliver derved en del af den enkeltes dannelse. Vel mødt til morgensang alle 
dage til søskende, forældre, bedsteforældre, gamle elever m.fl.!  
 

 
Mødetidspunkt 
Om morgenen må eleverne møde tidligst kl. 7.45. Indtil da er der ikke tilsyn, og skolepatruljen står først 
klar tidligst kl. 7.40. Når man kommer i skole, må man opholde sig roligt i eget klasselokale. Dette er for alles 
sikkerheds skyld samt for en rolig start på dagen. 
 
 
Skoleåret er planlagt med alle de traditionelle aktiviteter, og vi glæder os til at have mere kontakt udadtil – 
specielt med jer familier og støttekreds. Der er ekstra mange aktiviteter i starten af skoleåret, da lejrture nu 
kan lade sig gøre, da sommerfest og konfirmationer er skubbet mv. 
 

Vi ønsker alle et rigtigt dejligt skoleår med fokus på fællesskab, samarbejde og venskaber 
-med hilsen fra hele skolens personale 

  
 

          
 
Vi glæder os til at invitere til:                       
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  EFTERÅRSFEST  

d. 14. oktober kl. 17.30-20.00 
 Sommerfesten fra forrige skoleår 
er konverteret til denne fest, hvor 
bl.a. 7.kl. vil stå klar med café. 

 
Invitation sendes ud senere 

 
 

 

 

 
GRØNT FLAG – udstilling 
kan opleves i forbindelse med 
efterårsfesten, når eleverne i uge 
41 har arbejdet med ”Natur” som 
årets emne. 
 

MOTIONSDAG 
d. 15. oktober kl. 17.30-20.00 

 
En dag fyldt med aktiviteter på 
tværs af klasserne, inden vi går på 
efterårsferie. 

 
Info sendes ud senere  

 

 

 



 
Nyhedsbrev SFO 

Vi har sagt farvel og på gensyn til sommeren. Vi har også sagt farvel til Coronarestriktionerne – og ikke på gensyn! Det 

er så dejligt for både børnene og personalet, at vi nu kan tilbyde en almindelig og normal fritidsordning igen. 

Værkstederne (sy, træ og krea) er igen oppe at køre. Alle må deltage i det de har lyst til. Alle må lege med de legesager 

og spil de ønsker. Alle må lege med alle. Tænk sig: Børnene har oplevet, at nogle af de andre børn var ”ulovlige” 

legekammerater. Det er jo bare ikke til at forstå. Vi kan igen servere friskskåret frugt og friskbagt brød om 

eftermiddagen – og børnene elsker det.  

Vi har valgt at fortsætte den ugentlige aktivitet med bål og snobrød. Vi har 

også valgt, at det bliver klassevis på skift, som under Coronarestriktionerne. 

Det er en god ting for klasserne, at have en klasseaktivitet også i sfo´en. 

Vi har under Coronatiden skullet indrette os anderledes, og vi har måttet 

nytænke og praktisere anderledes rutiner. Noget af den nytænkning og de 

oplevelser vi har været igennem indeholder potentielle muligheder og 

pædagogiske værdier, som 

vi vil forsøge at tænke 

igennem, så de kan 

implementeres i Fritterens 

hverdag fremover. Man 

skal aldrig lade en god 

krise gå spildt… 

Marian, som har været hos os i arbejdspraktik, har sidste dag d. 27.-

8. Det har været dejligt at have Marian, og hun har ligeledes haft 

udbytte af praktikken. Vi siger tak for denne gang og ønsker dig god 

vind fremover. 

Frederikke er begyndt i SFO, som vores nye ungarbejder. Frederikke 

er allerede faldet godt til med sit gode overblik og sin fine tilgang til 

børnene. Velkommen til dig. 

Jeg har mødtes med hhv. 1. og 2. klasse, og de har fået valgt repræsentanter til Fritrådet. Vi har aftalt, at det første møde 

i Fritrådet skal være inden jeg stopper, så det bliver d. 30.-8. De valgte repræsentanter er meget opsatte på at være med 

til ”at bestemme” og komme med gode forslag. 

Jeg har holdt overleveringsmøder med Anette, den nye leder i SFO. Hun glæder sig til at begynde og til at være en del 

af Stige Friskole. Velkommen til dig Anette. 

Dette er mit sidste nyhedsbrev, og mine dage tilbage i Stige Friskoles SFO er få. Det føles naturligvis ret mærkeligt, 

selv om jeg selv har valgt det. Det er en stor beslutning og en radikal ændring af mit liv og min tilværelse. Jeg har haft 

fornøjelsen at være leder i SFO´en i 5½ år. Det har været en dejlig tid med mange gode udfordringer og oplevelser. Jeg 

føler mig dybt taknemmelig over at kunne slutte mine mange år på arbejdsmarkedet på så fint og dejligt et sted som 

Stige Friskole. Jeg er glad for, at jeg fik lejlighed til at opleve det. Og jeg vil have mange gode og dejlige minder med 

herfra. 

Tak til jer forældre for jeres åbenhed, deltagelse, snak og tid. 

Tak for tiden sammen med jeres dejlige unger. Jeg er helt 

bevidst om, at der lige præcis her vil blive et stort vakuum, som 

jeg skal forholde mig til som efterlønner. 

En lille dialog fra morgenSFO: ”Det er ikke unfair, når der er tre 

soldater mod fem. For de tre er de bedste. Det er bedst at være 

tre.” ”Ja, hvis man er fem, er der mere at holde styr på.” ”Ja, 

men hvis man er fem, kan man bedre lave bagangreb”. 😊 

 

Farvel og tak for denne gang! - Strynø. 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nyt fra Børnehaven 
I børnehaven har det været en dejlig sommer med en rolig start for de nyansatte.  
Peter, ny pædagog, er kommet godt fra start sammen med grøn gruppe og Frederikke, som ny 
ungmedarbejder, er også hurtigt faldet til. Hun er i børnehaven mandage og torsdage. Mille er ansat som 
ekstra hjælp frem til jul og er børnehaven hver formiddag. Desværre har Tanja sagt op. Hun har længe haft 
en drøm om at blive fuldtidsplejemor, og da chancen bød sig hen over sommeren, sagde Tanja ja. Hun vil 
blive savnet – bl.a. for sine særlige kompetencer i forhold til arbejdet med de yngste børn og mht. deres og 
deres forældres start i børnehaven. Vi har slået stillingen op som en PA (pædagogisk assistent) og 
opnormerer derved i forhold til uddannet personale. Indtil vi finder den rette, har Emma (som var i SFO og 
0.kl. i foråret) sagt ja til at tage Tanjas timer. 
Vibeke, som i mange år har været i børnehaven en dag om ugen, har været væk en periode pga. Covid-19. 
Hun er tilbage hver onsdag, hvor hun snakker og hygger med børnene på skift både ude og inde. 
Der er startet 4 nye børn i rød gruppe, og der kommer en mere 1. sep., hvormed rød gruppe er fuldtallig. I 
gul gruppe overtages en ledig plads d. 1. sep. 
De nye retningslinjer vedr. Covid-19 betyder, at alt er tilbage til normal. Der fortsættes med afspritning af 
hænder ved indgangen og ekstra rengøring. Vi vil også fortsat være mere udenfor. Erfaringen med skift i det 
legetøj, der er muligt at lege med, har været positivt set i forhold til børnenes motivation for at vælge legetøj, 
så det fortsætter. 
I fredags havde vi et meget vellykket forældrerådsarrangement, hvor alle børn sammen med forældre på 
skift kunne prøve 3 forskellige aktiviteter inden fællesspisning. 
Vi ser frem til bedsteforældredag d. 10. sep., Hollufgårdturen d. 15. sep., Scienceuge sidst i sep., 
Hurlumhejdagen sammen med Fritteren d. 29. sep. samt Lygtefest d. 26. nov. 
Årsplanen kan ses på hjemmesiden. 

 
Mange hilsner fra personalet i Børnehaven 
 
 
 

 

                      
 

 

 

 

 


