
     

5. jan.  1. skoledag   
6. jan.  Skolehjemsamtaler 1.kl. 
Uge 2  Projektuge 9.kl. 
14. jan.  Sansedag i børnehaven 
17. jan.  Skolehjemsamtaler 6.kl. 
18.+19. jan. Projektfremlæggelser 9.kl. 
20. jan.  Skolehjemsamtaler 1.+ 6.kl. 
20. jan.  Konfirmationsforberedelse 7.kl. 
24. jan.  Skolehjemsamtaler 6.kl. 
27. jan.  Skolehjemsamtaler 1.kl. 
29. jan.  Forældredag og forældrefest aflyst!!! 
31. jan.  Almindelig skoledag (Før: fridag!) 
31. jan.  Lagkagedag i SFO 
9. feb.  Kommende Førskole på besøg 
9. feb.  Temadag kl. 8.00-13.00 
Uge 7  Vinterferie 
25. feb.  Fastelavn – t.o.m. 3.lektion for 0.-3.kl. t.o.m. 2.lektion for resten 

26. feb. SMUK LØRDAG - invitation følger  
1. marts  1. skoledag for Førskolen 
3. marts  Forældremøde 6.kl. 
4. marts Trivselsdag kl. 8.00-13.00 
7.-10. marts Introuge 8.kl. 
Uge 11  Projektuge 8.kl. 
14. marts Forældremøde 1.kl. 
15. marts Forældremøde 5.kl. 
16. marts Forældremøde 2.kl.  
17. marts Konfirmationsforberedelse 7.kl. 
22. marts Forældremøde 9.kl. 
24.+25. marts Projektfremlæggelser 8.kl. 
24. marts Forældremøde 7.kl. 
Uge 13  Aktivitetsuge for hele skolen 

31. marts FORÅRSFEST - invitation følger 
1. april  Afslutning aktivitetsuge kl. 8.00-11.45 
2. april  FORÆLDREFEST! 
7. april  Forældremøde 3. + 4.kl. 
7.- 8. april Overnatning 1.kl. 
8. april  Forældrekaffe i børnehaven 
Uge 15  Påskeferie (SFO lukket) 
21. april  Konfirmationsforberedelse 7.kl. 

21. april GENERALFORSAMLING – invitation følger 

 



 
”Jeg holder af hverdagen” 
Det er godt, at vi holder så meget af skolehverdagen! 
Vi holder af at mødes med hinanden, være aktive sammen, snakke, arbejde med opgaver, 
udveksle meninger og idéer. Det er rigtig godt, at hverdagen kan fortsætte næsten 
uforandret, når vi endnu engang må aflyse traditionsrige begivenheder og stadig må leve 
med restriktioner, der indskrænker nogle af de muligheder, vi normalt har.  
Tak, fordi I bakker op om at få hverdagen til at blive tryg og gennemskuelig for jeres børn - 
bl.a. når I snakker med jeres børn om de ændringer, som de er nødt til at kunne være i. 
 

Julemåneden 
I julemåneden skulle nyhedsbrevet have været sendt til jer, men nye varsler om skærpede 
restriktioner gjorde, at vi valgte kun at sende beskeder på Intra og så herefter et mere 
fremadseende nyhedsbrev efter nytår. 
December indeholdt meget af det, der i hverdagen plejer at fylde julemåneden. Skolen 
blev pyntet op den 30. november. 6. klasse sørgede for æbleskiver til alle. Så kom 
julemorgensang med advents- og kalenderlystrappetænding og julesange. ”De 2 rensdyr”, 
Mette og Tina, sørgede for at krydre med julequizzer, og konkurrencer.  
Lucia sang flerstemmigt i Fællesrummet d. 13. december til morgensang og gik derefter 
syngende rundt til børnehaven og alle klasser.  
4.klasses juleskuespil, som de selv havde skrevet, blev en flot forestilling, som blev vist 
live for forældre, søskende, børnehave og indskolingen. Resten af skolen måtte se 
forestillingen streamet i klasserne.  
 
Æret være Holger Mejlbjergs minde! 
I december døde skolens tidligere skoleleder, Holger Mejlbjerg 
I 1960 kom Holger som ung lærer til Stige Friskole. Han underviste i læsning, skrivning, 
regning, engelsk, danmarks- og bibelhistorie samt ”rundbold på sportspladsen”. Skolen har 
gennem alle årene nydt godt af Holgers fortællerevner. Eleverne holdt vejret og indlevede 
sig i historierne med alle sanser. Holger instruerede skuespil, skrev sange og meget mere. 
Hans venlige og varme væsen gjorde ham til en meget vellidt lærer. Holger var skoleleder 
på vores skole fra 1974-1991, hvorefter han gik på pension. Holger kom ofte på besøg, 
deltog i undervisningen og til adskillige arrangementer. Indtil få uger før sin død, kom han 
på kontoret for at høre, hvordan det gik. Holger døde d. 1. december. Han blev 90 år. Vi vil 
savne Holger og hans medleven og begejstring for vores skole. 
 
Nye ansigter 
På skolen, i børnehaven - ude eller inde, vil i møde en række nye ansigter. 
Vi byder velkommen til Marius og Michael, som nye kolleger og nye rengøringsassistenter. 
Peter er startet i Susannes barselsvikariat på skolen, og Matilde i Pernilles barselsvikariat i 
børnehaven. 
1. februar starter Steffen, som ny pædagog i børnehaven. Vi glæder os til samarbejdet 
med vores kolleger.  
 
 
Pædagogisk udvikling 
Lærere og pædagoger tager afsæt i et fælles kursus, som Per fra HUMI kørte over 2 
eftermiddage i efteråret. Emnet drejer sig om emotionel intelligens og NLP, så vi øver os 



alle i at blive bedre til at give hinanden god og konstruktiv feedback omkring vores arbejde 
i hverdagen. 
 
Godt nytår og velkommen til forårets aktive liv på skolen, i SFO og i børnehaven 
Vi er allesammen samlet igen, og mærker, at i det fælles møde, i samværet og i 
undervisningen er det ikke frustrationer og restriktioner, der fylder. Børnene/eleverne er 
lige så aktive, sjove, medlevende og arbejdsomme, som de plejer. Det, vi har sammen i 
klasserummet/i SFO/i børnehaven, er givende, og opretholder den vante og gode 
normalitet i hverdagen. 
Vi ser frem til, at når vinteren og Covid-19 raser ud, så kan vi mødes med alle skolens og 
børnehavens familier og støttekredsen igen til hyggelige og givende arrangementer. 
 
I den forbindelse må vi dog meddele, at vi ikke ser det muligt at gennemføre 
forældredagen d. 29. januar. Skoledagen aflyses, og eleverne skal møde til 
almindeligt skema mandag d. 31. januar.  
Forældrefesten udskydes til d. 2. april. Invitation og tilmelding kommer på Intra. 
 
MEN, MEN, MEN! Sæt kryds i kalenderen ved følgende datoer: 
 

                       
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 

Vi ses i 2022! - med nytårshilsner fra hele personalet 
                      

 

             

21. april GENERALFORSAMLING 
På den årlige generalforsamling fremlægges 
beretninger, debatteres aktuelle emner, 
gennemgås årsregnskab og fremlægges budget. 
Der vælges 3-4 nye medlemmer til bestyrelsen 
samt suppleanter. Vel mødt! 
 

26. feb. SMUK LØRDAG 
Bestyrelsen indkalder forældre og 
elever/ børn i skole, SFO og 
børnehave til ekstra rengøring af 
lokaler, gange og inventar fra kl. 9-
12. 
Kl. 9 startes der med morgenmad. 
Senere serveres drikke i 
grønnegården. Skolen er vært. 

31. marts FORÅRSFEST 
Forårsfesten ligger torsdag i forårets 
aktivuge. Her kan man opleve, hvad 
eleverne har arbejdet med i løbet af 
ugen, købe mad og drikke i 
6.klasses boder og se 7.klasses 
teaterforestilling. Festen varer fra kl. 
17.30-20.00 


