
     

16.-19. september  6. klasse lejrtur til Kerteminde 
20. september  Konfirmation - 8.klasse 
21. september  Blå mandag - 8.klasse 
24.+ 29. september  Skole-hjem-samtaler 0.klasse 
1. oktober  Skolefoto 0.+1.+4.+7.+9.kl.  
9. oktober  Motionsdag kl. 8-11.45 
10.-18. oktober  Efterårsferie 
22.+ 26. oktober  Skole-hjem-samtaler 3.klasse 
26.+ 27. oktober  Skole-hjem-samtaler 7.klasse 
27.okt og 4.+11.nov.  Skole-hjem-samtaler 2.klasse 
28. oktober  Skolestartsmøde for kommende 0.kl. 
3. + 5. november  Skole-hjem-samtaler 4.klasse 
5.+9.+26. november  Skole-hjem-samtaler 5.klasse 
5. + 9. november   Skole-hjem-samtaler 8.klasse 
Uge 47   Projektopgave 8.kl. 
24. + 25. november  Projektfremlæggelse 8.kl. 
25. november  Foredrag kl. 19-21 for 7.-9.kl.:  

Frank Knudsen: ”Frygt for fiasko” 
30. november  Julepyntedag (kun for elever) kl. 8-11.45 

 
Skolehverdagen 

Sol, sommer og glade elever i skolegården den første skoledag! 😊  

Solskin har der heldigvis været masser af og mulighed for at lege godt udenfor i 
frikvarterne samt lave udendørs aktiviteter i forbindelse med undervisningen. SFO og 
børnehave har også struktureret deres dag, så alle har mulighed for at kunne være ude og 
kunne trives med det. Nye Corona-retningslinjer, der dukker op fra uge til uge, er et vilkår 
og noget vi prøver ikke at lade os gå på af, men selvfølgelig påvirker det energien til f.eks. 
at tænke fremad, tilrettelægge anderledes skoledage og arrangementer, som gang på 
gang ikke kan gennemføres. Heldigvis er eleverne ekstremt gode til at tilpasse sig nye 
forhold og hele personalet retter ryggen og løfter opgaven med at få hverdagen i skole, 
SFO og børnehave til at have fokus på alt det, der kan lade sig gøre og hurtigt springe hen 
over eller udenom det, som ikke kan lade sig gøre.  



Et nyt løft af undervisningen i klasselokalerne samt i fysik bliver nye tavler i form af 
touchscreens, som installeres i efterårsferien. En stor investering men hårdt tiltrængt!  

  
Traditionen tro!! 

Et hjertesuk:  
Traditionerne er noget af det, der styrker vores fællesskab, relationerne til hinanden og 
muligheden for, at eleverne kan arbejde på tværs af klasser, gå i dybden med fælles 
emner og vise resultater frem til de større arrangementer. 
I hverdagen mangler vi den gode morgensang med det hele, og vi prøver at holde 
morgensangen i hævd med morgensang uden sang for 0.- 4.klasse på mandage og for 5.- 
9.klasse på tirsdage. Forældremøder afholdes, men uden fælles start og kun med 1 
forælder pr. elev. Vores Fællesrums vægge kalder på at få det hele tilbage og rummet er 
næsten degraderet til et gennemgangsrum og gruppearbejdsrum. Vi kan ikke leve med at 
skulle undvære traditioner alt for længe, da det har betydning for hele vores skoles 
fornemmelse af at være den friskole, vi gerne vil være, hvor vores værdier får tyngde i 
hverdag og fest. Vi ser frem og frem og frem mod miraklet: At Covid-19 er lagt ned i en 
grad, der gør, at alle døre åbnes og vi SAMMEN laver skole, SFO og børnehave. 
 
 

Generalforsamlingen og den nye bestyrelse 
Bestyrelsen har konstitueret sig, og man vil snart kunne se bestyrelsens beretning på 
skolens hjemmeside. En lille film, hvor bestyrelsen præsenterer sit arbejde og tanker. 

 
Motionsdagen 
Selvom aktivitetsugen ”Stjerneugen” ikke kan gennemføres, holder vi fast i motionsdagen, 
som udvalget har planlagt, så alle aktiviteter og løb kan foregå klassevis og med afstand. 
Vi glæder os til en solrig dag med glade elever i aktivitet og bevægelse. Der vil desværre 
ikke være mulighed for forældre og bedsteforældre at tage del i dagen. 
 

Når det bliver mørkt og koldt 
Når vi kommer på den anden side af efterårsferien, er det blevet så mørkt om morgenen, 
at det er tid til at få styr på reflekser på cykler og jakker. Husk også, at der skal være 
udetøj og udesko med hver dag ift. vejret samt indesko, så strømperne ikke bliver våde, 
når de færdes på gangene!  

 
Landsmøde i Friskoleforeningen 
Årets Landsmøde blev udskudt fra foråret til i søndags, hvor det blev afholdt i Odeon. Dan 
stod for at lede os sikkert gennem generalforsamlingen og igen blev vi bekræftet i, at vi 
kan være lykkelige for at være medlem af Friskoleforeningen, for de gør et stort arbejde 
politisk, informationsmæssigt og som vejledende konsulenter. 
Download appen Magasinet Friskolerne, så du også kan følge med i, hvad der rører sig i 
det fællesskab, vi har med landets 550 frie grundskoler eller lyt til podcast på 
www.friskolerne.link/fundamentet 

 
Foredrag d. 25. november med Frank Knudsen 
Datoen for foredraget har heldigvis kunnet rykkes et par gange, så nu håber vi på, at det 
kan gennemføres d. 25. november kl. 19-20.30. Foredraget henvender sig til 7.-9.klasse. 
Vi forudser desværre, at det ikke bliver muligt at have forældre med denne gang. 
 

Fra “frygt for fiasko” til “chance for succes” - Sådan håndterer du præstationspres 
   

http://www.friskolerne.link/fundamentet


Mange unge mennesker oplever, at de skal være perfekte. Når der skal præsteres foran 
andre, kommer tanken om, at tingene måske ikke er perfekte, let til at fylde. De ængstelige 
tanker om uformåenhed går i hak, og de påtrængende negative følelser om 
utilstrækkelighed kan være svære at slippe. Den kropslige uro kan virke 
selvforstærkende på tanker og følelser. Nervøsitet bliver til frygt, som erstattes af angst. 
Fokus forsvinder, og klappen går ned. Det hele modarbejder den unges forberedelse, 
performance og selvværd. 
Frank møder de unge i øjenhøjde. Her er ingen tørre teorier og løftede pegefingre. I stedet 
er der humor, energi, øvelser og værktøjer til brug i dagligdagen. 
 

Vi ønsker alle en rigtig god efterårsferie!  
Med venlig hilsen fra hele personalet   - Dan og Trine 

          
 
Nyt fra SFO 
Nu er sommeren forbi og efteråret banker på døren. I SFO´en har vi haft nogle dejlige 
sommerferieuger, hvor børnene oplevede en anden form for frihed i forhold til rammer og 
restriktioner i forbindelse med Covid-19. Det var nogle dejlige uger for såvel børn som 
personale.  
Efter skolestart har vi forsøgt at tilrettelægge en hverdag, som kan byde på så mange 
muligheder for børnene som overhovedet muligt, samtidig med at vi overholder 
retningslinjerne. Vi er udendørs hver dag og vil fremover være det så meget som muligt. Vi 
har dagligt forskellige aktivitetstilbud. Disse afvikles klassevis og på skift for klasserne. Når 
vejret efterhånden kommer til at vanskeliggøre nogle af vores aktivitetstilbud, vil vi 
gennemføre dem indendørs – klassevis og på skift. Det ser ud til, at vi fortsat vil være 
underlagt særlige retningslinjer. Det gør vi, og børnene er gode til at indrette sig efter 
forholdene. 

Vi har sagt farvel til Nikoline som 
ungarbejder, og Clara er begyndt. Clara 
er ved at finde sig godt til rette i 
SFO´en, og vi glæder os til det 
fremtidige samarbejde. 
Vi har haft valg til Fritrådet i både 1. og 
2. klasse. Det første Fritrådsmøde blev 
afholdt d. 9.-9. Det er dejligt, at have 
børnene med på råd, og til at komme 
med gode ideer og ønsker. 
Vores traditionelle arrangementer som 
Lagkageløb og fællesdagen med 
børnehaven, ”Hurlumhejdag”, må vi 
desværre afstå fra at gennemføre.  
 

Vi vil naturligvis forsøge at finde alternativer, gerne i samarbejde med Fritrådet. 
Vi har valgt ikke at indkalde til forældremøde. Hvis nogle af jer forældre gerne vil drøfte et 
eller andet med os, eller synes, I mangler en snak, er I altid velkomne til at sige til. 
Traditionen tro tilbyder vi 3. klasse-børnene mulighed for nogle særlige 3. klasse-dage i 
SFO. Klassen har været samlet og talt om ønsker og muligheder for årets 3. klasse-dage. 
Den første 3. klassedag bliver inden længe. 
Vi har planlagt et pædagogisk møde i personalegruppen – ”relationsmøde”. Vi har tidligere 
gjort det med stort udbytte. Vi gennemgår samtlige børn i en ”relationsmodel”, så vi får et 
tydeligt grafisk billede af, hvorledes personalets og børnenes relationer er. Dette overblik 
kan vi bruge til at tjekke/drøfte, om alle børn har gode/tilfredsstillende relationer med 



personalet. Relationer og trivsel hænger nøje sammen og er af stor betydning i vores 
pædagogiske arbejde. 
Som personale så vi gerne (og børnene også), at vi snart kunne få en almindelig hverdag, 
men når vi evaluerer vores hverdag, må vi konstatere, at børnene trives, er aktive, har god 
voksenkontakt, leger godt og er glade. Faktum er, at vi, lige som børnene, indretter os 
efter forholdene – og forsøger at få noget godt ud af det. 
Under feriepasning i SFO´en havde vi en uges tid 
besøg af Sofia fra Arizona. En senere snak med nogle 
3. klasse-piger handlede om, at hun både har en dansk 
og en amerikansk forældre. Hun kan derfor kaldes 
”halv-dansker”. Grundet familiebaggrund i sin familie 
siger en af pigerne spontant: ”Så må jeg være kvart 

bonderøv”. 😊 

 

  På SFO-vegne - Strynø. 
 
        
 

Nyt fra Børnehaven 
Børnehaven er kommet godt i gang efter sommerferien. Vi har taget imod nye børn – 
endnu engang velkommen til jer! ☺ Vi har også sagt velkommen til Pernille, som er ny 
voksen i børnehave, førskole og 0. klasse. Vi er hermed blevet opnormeret – og det er 
fantastisk! ☺ ☺ 
I forbindelse med Covid19 er der, som alle andre steder, mange forholdsregler, vi skal 
indordne os under. Derfor er vi ude hele dagen, dog med små undtagelser, hvor små 
grupper er inde for at lave pædagogiske og kreative aktiviteter. De ældste børn i 
børnehaven spiser alle måltider inde, da vi vurderer, at de kommende førskolebørn har 
brug for stuktur, højtlæsning og andre alderssvarende aktiviteter, som styrker deres 
udvikling, så de bliver forberedt så godt som muligt til kommende førskole.  
Børnene trives rigtig godt i den nye stuktur. Der er altid god gang i leg, udforskning af 
naturfænomener, grov-motoriske udfordringer og alle sanser bliver stimuleret. Kulde og 
varme, påklædning og meget mere er kommet på dagsordenen, hvilket det ikke var i 
samme grad før Corona. 
I uge 38 har vi haft emne om Science, hvor der hver dag har været gennemført forskellige 
forsøg og eksperimenter. Fredag har forældrene mulighed for at se film, om de forskellige 
aktiviteter i forbindelse med emnet. 
Vi ser frem til vores årlige efterårstur til Hollufgård tirsdag den 28.9., hvor vi en hel dag er i 
et med naturen. Vi skal bl.a. udforske naturens forandring i forbindelse med efteråret, have 
bål, fiske i åen og meget mere!  

Mange efterårshilsner fra børnehaven 
 

       


