Vilsted Friskole
Informationsbrev uge 16, 2018
Fra bestyrelsen
Generalforsamling
Tak til alle jer, der mødte frem til generalforsamlingen i går, hvor vi i alt var ca. 75 personer, der
var vidner til særdeles positive beretninger fra både formanden, skolelederen og den tilsynsførende.
Derudover kunne kassereren fremlægge et flot regnskab for 2017.
Vi fik desuden valgt en ny bestyrelse. Den konstituerede sig i aftes og ser ud som følger:
Michael Bagge, formand
Dorte Hollands, næstformand og sekretær
Gitte Greth, kasserer
Ulrik Pedersen
Mette Buchardt
Didde Gregersen
Peter Olesen
Merete Laibjørn og Julie Wellejus er suppleanter
Der var således genvalg til Ulrik Pedersen, Mette Buchardt og Dorte Hollands. Nyvalgt til
bestyrelsen er Peter Olesen.
Byggeri
På det efterfølgende storforældremøde fyldte det kommende byggeri en hel del. Vi har vedhæftet et
skriv, som fortæller mere om, hvor langt vi er, og hvad vi har brug for hjælp til. Der er blandt andet
en blanket, hvorpå man kan skrive, hvad man kan være behjælpelig med. Blanketten kan afleveres
på skolen eller til en fra bestyrelsen.
Det kommende skoleår
På storforældremødet blev der også informeret om de strukturelle og undervisningsrelaterede
ændringer, som er i støbeskeen til det kommende skoleår. Heriblandt vores 9. klasse og behovet
for, at eleverne i 5.-9. klasse selv medbringer IT-redskaber. Se vedhæftede informationsskrivelser.
Ny elev!
På mandag begynder Mikkel Krogsgaard i 5. klasse. Mikkel har stået på venteliste i mere end et
halvt år, og vi er rigtig glade for, at vi nu kan tage imod ham. Mikkel har en lillebror i 1. klasse,
Frederik og en storesøster i 7. klasse, Nanna K. Vi byder Mikkel rigtig hjertelig velkommen:-)
Solbeskyttelse.
Det er blevet sommer, og Solen er for alvor kommet frem. Husk derfor at smøre jeres barn/børn
ind i faktorcreme om morgenen og send gerne en tube med og aftal med fritter-personalet, hvis I
gerne vil have, at jeres barn/børn bliver smurt ind om eftermiddagen i fritteren.
Vedhæftninger:
- Info om byggeri.
- Strukturelle ændringer med virkning fra det kommende skoleår.
- IT-redskaber for elever i 5.-7. klasse
- 9. klasse på Vilsted Friskole
- Nyhedsbrev til Minions-forældre

Vilsted Friskole
Lillegruppen
Til 0. klasse: Husk både inde- og udeidrætstøj. Vi lader vejret bestemme på dagen, om vi er ude eller inde.
Til 1. klasses drenge: Silas og Mathias delte i sidste uge fødselsdagsinvitationer ud til alle drengene i 1.
klasse. Der er indtil videre kun en enkelt, der har svaret på invitationen, så de øvrige må meget gerne tage
kontakt til Silas’ eller Mathias’ forældre, så de ved hvor mange, der kommer til fødselsdagen.
Til 1. klasse: Eleverne har i dag fået ny læsemappe om nordisk mytologi med hjem. Vi er bevidste om, at
læseniveauet er højt, og det er derfor helt i orden, at teksten læses højt for jeres barn. Læsemappen er et led i
vores fælles forløb om nordisk mytologi, som vi har sammen med 2. klasse i uge 17 og 18.
Mellemgruppen
Vi glæder os super meget til at servicere jer alle på højeste niveau på søndag. Husk at mødetid for eleverne
er kl. 9.30.
Sidste chance for at købe billetter til fundraising i mellemgruppen er i morgen fredag d. 20.4.
Til 3. klasse: Tak for nogle gode og hyggelige samtaler:-)
Til 4. klasse: Tak for nogle gode skole/hjem samtaler:-)
Storegruppen
Fritternyt!
Se vedhæftede informationsbrev til Minions.
Rengøring lørdag d. 21/4:
Gitte Greth, Joan og Christian Agesen, Rikke og Søren Torp, Bente og Martin Bloch, Maja og Kim Madsen,
Elin Jørgensen, Mette Randrup og Mikael Vittrup, Mona og Flemming Ranum, Ulla og Karl Larsen, Laila
Davidsen og Niels Veggerby, Tanja og Ole Jensen
Rengøring lørdag d. 28/4:
Mette Buchardt, Christina Bundsen og Jørgen Dalsgaard, Stina Hintze, Annette og Jeppe Andersen, Signe
og Niels With Baggesen, Cindie Pedersen og Peter Olesen, Karina og Kenneth Christensen, Janne
Kristensen, Pia og Preben Riisgaard, Annette og Henrik Sloth, Anne Marie og Morten Vestergaard, Rikke
Magnusson og Jacob Hansen

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

