Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 33, 2018
Nyt fra bestyrelsen
- Byggeri - Så skal vi i arbejdstøjet!! - Folk søges
Som de fleste måske har bemærket, skrider vores byggeri frem efter planen.
Soklen og kloakeringen er ved at være på plads, og så er det vores tur til at arbejde, inden
entreprenørerne kommer og støber gulv.
Vores opgave er at trække slanger til vand og varme, lægge isolering ud, rionet og
gulvslanger.
Til denne opgave skal vi bruge 10 mand M/K lørdag og søndag i uge 34, dvs. d. 25.-26.
august fra kl. 8.00 (kan du først senere er det også OK).
Det kræver ikke de store forudsætninger at deltage - det vigtigste er viljen til at tage ved!
Arbejdet denne weekend er under kyndig ledelse af Ulrik Pedersen fra bestyrelsen.
Hvis du har tid/lyst til at deltage, så send mig en sms på tlf. 25530508 eller en mail til
michael.bagge@yahoo.dk med navn, telefonnummer og hvilke tidsrum, du kan hjælpe, så
hører du nærmere fra mig snarest.
Med venlig hilsen Michael Bagge
- Rengøringsplanen er blevet opdateret, og er vedhæftet sammen med en oversigt over
opgaverne i de forskellige zoner.
- Forårsmesse: Det er blevet besluttet, at vi til foråret igen deltager i forårsmessen i Løgstør.
Det sker d. 17.-18. marts.
- Ansættelsessamtaler: Tirsdag d. 28. august afholdes der ansættelsessamtaler i forbindelse
med den opslåede stilling i SFO’en.
- Ny hjemmeside: En tiltrængt opdatering af vores hjemmeside er på vej. Vi forventer, at
den nye hjemmeside er klar i løbet af efteråret.
Cykelsponsorløb!
Vi glæder os rigtig meget til cykelsponsorløbet, som vi håber kan give os en rigtig god aften
sammen og nogle kroner i kassen til byggeriet. HUSK at få lavet nogle kontrakter (man kan af sin
klasselærer få udleveret alle de kontraktskemaer, man har brug for - er også vedhæftet) og aflever
dem til Marianne eller Kasper. Hvis man ikke er sikker på en cykel, er der den mulighed, at man
kan løbe på løbehjul! Det vigtigste er, at man er med:-)
Stands og parker IKKE foran skolen!
Kære forældre. Vi er nødt til endnu en gang at præcisere, at I IKKE må holde/parkere foran skolen
på Troldbjergvej. Der opstår alt for mange farlige situationer, når børnene skal bevæge sig rundt
mellem bilerne på vej ind på skolen. Dertil kommer, at der pga. byggeriet i øjeblikket ofte holder
store køretøjer og maskiner ude foran skolen. I må meget gerne benytte parkeringspladsen på den
anden side af vejen eller alternativt holde på Hobrovej, hvor der er langt bedre plads - her skal man
dog være opmærksom på, at skolebussen skal have plads til at holde, når den ankommer til skolen
på et tidspunkt mellem kl. 8.00 og 8.05.
Morgen på skolen og i SFO.
Alle børn i 0.-4. klasse, som møder inden kl. 8.00, skal gå i SFO. Alle øvrige elever må som
udgangspunkt også gerne være i SFO’en, og de må også gerne være på skolen fra kl. 7.30 (også
uden at melde sig i SFO’en først). Vi gør opmærksom på, at der ikke er opsyn med eleverne i 5.-9.
klasse før kl. 8.
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Forældremøder!
Forældremøder afholdes på tirsdag d. 21. august. Vi vil igen i år afholde alle forældremøderne i
løbet af en aften - vi har vedhæftet et skema, som viser, hvornår de enkelte klasser holder møde.
Alle forældremøder holdes som udgangspunkt i den pågældende klasses klasselokale - evt.
ændringer i forhold til lokale vil I blive informeret om, når I ankommer:-) Forældremøderne
afholdes klassevis.
Derudover afholder vi to fællesmøder i løbet af aftenen, hvor bestyrelsesformand Michael Bagge
og skolelederen vil fortælle om nogle af de mere overordnede forhold vedrørende det skoleår, vi
netop er gået i gang med. De møder afholdes i musiklokalet - det er frivilligt, om man deltager i
det første eller i det sidste fællesmøde.
Til aftenen kunne vi godt bruge noget hjemmebag, så hvis nogen har lyst og tid og mulighed for at
bage en kage til aftenen, vil den blive taget imod med stor glæde og appetit:-) I givet fald må I
meget gerne lige sende en mail til mail@vilstedfriskole.dk, så vi ved hvor mange kager, vi kan
forvente.
Fripladstilskud
Ansøgningsskema samt fordelingsnøgler er vedhæftet. Der er ansøgningsfrist den 5. september.
Ansøgningen afleveres på skolens kontor.
Delebørn er hele børn
Børn fra brudte hjem har ofte flere udfordringer end børn der lever sammen med begge forældre.
Flere børn og unge med skilte forældre har både psykiske og adfærdsmæssige udfordringer, og
mange af disse børn oplever savn, splittelse og et selvbillede der giver sig udslag i mistrivsel i
hverdagen.
Derfor tilbydes der nu børnegrupper hvor delebørn kan få et frirum til at tale om alt det, der fylder
i børnenes bevidsthed efter forældrenes brud.
Børnene kan lære noget om sig selv, lære at sætte ord på egne følelser og behov. Og de får
mulighed for at lytte til de andre børn i gruppen og erfare, at de ikke er alene med disse følelser og
tanker.
Jeg har taget en uddannelse som børnegruppeleder, og står for børnegrupperne i det område der
dækker det ”gamle Løgstør kommune”.
Vi starter op onsdag den 12. september kl. 16.00-18.00 i Løgstør sognehus for børn i 4.-6. klasse,
og mødes 6-7 gange.
Der er plads til max. 8 børn i en børnegruppe.
Derefter fortsætter vi i samme tidsrum (onsdage kl. 16.00-18.00) med børn i 7.-9. klasse fra først i
november og frem til jul.
Det er ganske gratis at være med, og alle forældre er velkommen til at henvende sig, hvis man
gerne vil vide mere eller har et barn, som kan få noget godt ud af at være med i en børnegruppe.
Med venlig hilsen
Sognepræst Pernille Vigsø Bagge
Mail: pvb@km.dk
Telefon: 23 35 20 44
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Information fra Løgstør Ungdomsklub
Løgstør ungdomsklub holder Grand Opening af den ny renoveret klub tirsdag den 21. august kl.
18.30 og klubben lukker igen kl. 21.30.
Der vil være snacks og sodavand i dagens anledning. Så kom og se forvandlingen sammen med
jeres venner og veninder. Alle i 7. klasse og op til 18 år er velkommen.
Håber vi ses.
Med Venlig Hilsen
Ungdomsskolen
Skoleboden
Boden har åben om fredagen kl. 11-11.15!
HUSK madpakke om fredagen! Fællesspisning er i år om tirsdagen!
Regler for brug af mobiltelefoner i skoletiden
Mobiltelefonen skal være slukket eller på flytilstand i alle timer, medmindre andet aftales med
klassens lærer i den pågældende time.
Eleverne i 0.-2. klasse må ikke bruge mobiltelefon i løbet af skoledagen.
Eleverne i 3.-4. klasse må bruge mobiltelefonen i det store frikvarter.
Eleverne i 5.-9. klasse må bruge mobiltelefonen i alle frikvartererne.
Hjemmebesøg
Det er en tradition, at man på Vilsted Friskole tager på hjemmebesøg. Det vil sige, at to af elevens
lærere kommer hjem og besøger barnet og barnets familie. Det er meget givende for relationen
mellem barnet og lærerne og mellem familien og skolen i det hele taget. Derfor vil vi naturligvis
fortsat prioritere at bruge ressourcer på hjemmebesøg.
Sidste år var det 0. og 3. klasse, som fik tilbudt hjemmebesøg, fordi begge klasser var den yngste
klasse i hver sin gruppe (hhv. lillegruppen og mellemgruppen). Vores ændrede gruppestruktur gør,
at det nu ikke længere er hensigtsmæssigt at tilbyde hjemmebesøg på de to nævnte årgange. Derfor
vil vi fremadrettet tilbyde hjemmebesøg i 1. og 5. klasse. Da den nuværende 1. klasse fik besøg
hjemme sidste år, da de var 0. klasse, vil det i indeværende skoleår kun være den nye elev i 1.
klasse samt alle elever i 5. klasse, som vil få tilbudt hjemmebesøg. Elever og forældre vil høre
nærmere i løbet af efteråret.
Vedhæftede filer:
- Skema til fripladsansøgning + fordelingsnøgle
- Cykelsponsorkontrakter
- Rengøringsplan + opgaveoversigt
- Forældremødeplan
- Invitation til badminton i Overlade
- Invitation til cykeldag i Vilsted
- Busplan
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Fra klasserne:
0. klasse: Vi er kommet godt i gang. Der er meget nyt, der skal læres, men heldigvis tager børnene det med
et smil og ser allerede nu ud til at trives i klassen. I dag har vi fået et brev fra Kaptajn Karlsen, hvor han
spørger, om vi i 0. klasse vil hjælpe ham med at gøre hans skib færdigt. JA var svaret fra de skønne børn:-)
Det første dyr (Slangen Sussi) er allerede flyttet ind og har fået gaver med. Hvordan vi arbejder med
Kaptajn Karlsen, får I mere info om til forældremødet på tirsdag.

Fritternyt!
Rengøring lørdag d. 18/8:
Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Mette og Jens Jensen, Maja og Kim Madsen, Elin
Jørgensen, Mette Randrup og Mikael Vittrup, Mona og Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Lotta og Dennis
Rahr, Tanja og Ole Jensen
Rengøring lørdag d. 25/8:
Peter Olesen og Cindie Pedersen, Kristina Sahl, Henriette Frænde og Daniel Davidsen, Julie Wellejus og Bjarki
Thráinsson, Ida Nielsen og Martin Olsen, Susanne og Robin Sørensen, Bente og Martin Bloch, Charlotte og Dan
Svendsen, Rikke Dunker, Susanne og Kim Christensen, Olga og Søren Brun

Vilsted Friskoles personale ønsker jer en rigtig god uge :-)

