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Forklaring til aktivitetskalenderen 
 

Skolestart for alle elever (haveaften og første aften).  

Vi mødes alle den første aften til fælles haveaften, hvor vi beder alle medbringe haveredskaber. 

Efter havearbejde serveres pølser, hvorefter vi går til forældremøder i klasserne. Her vælges 

forældrerepræsentanter, man møder evt. nye lærere, taler om hvad der skal ske af særlige ting i det 

kommende år, får styr på klassekassen: Hvor mange penge der er? Skal der spares ekstra op til 

lejrskolen mod skoleårets slutning? osv. 

Forældre for 5. årgang sørger for oprydning efter pølserne og forplejningen.  

Til slut ryddes op i skolekøkken og fællesarealer. 

 

Skolestart for indskolingen om formiddagen.  

Indskolingen (bh.-kl.- 1. og 2. årg.) møder skolen i fred og ro og med mulighed for at se det hele. 

Der er kaffe/saft og brød til forældre og børn.  

I skolegården stilles der flagallé op, og hver ny elev bliver fotograferet sammen med mor og/eller 

far. 

 

Arbejdsdage 

Bestyrelsen arrangerer arbejdsdag/-aftener efter behov.  

Dato for planlagte arbejdsaftener fremgår af aktivitetskalenderen. 

Arbejdsaftenerne er en god måde at lære de andre forældre at kende på og er dermed en vigtig del af 

fællesskabet. Det har stor betydning for vores børns hverdag på skolen.  

 

Idrætsdag for alle friskoleelever 

Alle øens friskoler mødes til venskabelig kappestrid. 

Indskolingen samles på en af friskolerne i foråret (bh-kl.-2. årg.)  

3.- 4. årg. tager til Skyum Idrætsefterskole.  

5.-og 6. årg. deltager i indefodboldstævne på Blidstrup Efterskole 

7- 9. årg. har en fælles aktivitet med øvrige friskoler med overbygning. .  

 

Faguge i ugerne op til efterårsferie og påske 

Emnerne er med fokus på sundhed/idræt/og naturvidenskab. Det er nogle hyggelige uger, som giver 

en anderledes skoleuge med mulighed for at lære på en anden måde end i det daglige. 8. årg + de 

elever fra 9.-, der ikke er i praktik, står for fagugen i efteråret og 8. årg. for fagugen i foråret. Ideen 

bygger videre på makker-ordningen, hvor de ældre elever tager mere og mere ansvar for sig selv og 

de yngre elever i løbet af deres skoletid.  

Herudover er der to teateruger umiddelbart efter nytår, hvor hele skolen laver teater/musical. 

 

Årgangs-/afdelingsforældremøder 

Forældrene mødes med klasselæreren og matematiklærere 

Planen for årets undervisning fremlægges, og klassens trivsel drøftes. Forældreråd vender ideer til 

aktiviteter, og hvad der skal ske eksempelvis julemarked mv. 

Forældreråd tager initiativ til kaffe og kage mv. 

 

Kontaktlærerdage/afdelingsdage 

Klasselærerdage bruges til aktiviteter i den enkelte klasse/afdeling, hvor der er mulighed for at tage 

fat i det, der er behov for i de enkelte klasser. 
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Klassearrangementer 

Det behøver ikke være noget stort! Det kan være en travetur i skoven, en gang bowling, hygge ved 

vandet, en skattejagt som så sluttes af med medbragt mad eller kaffekurv. Det kan også være at lave 

mad på skolen i små grupper og så spise fælles bagefter, eller … 

At have tid til at være sammen, hvor også alle de andre fra årgangen er der, er det som tæller ved 

disse arrangementer. Om det lige er i oktober der sker noget, er der ikke noget krav om, vigtigst er 

det blot at hver årgang får noget arrangeret. Nogle har haft gode erfaringer med at sende breve 

hjem, om hvad de har tænkt, der skal ske og hvornår, så der i familierne kan planlægges efter det. 

Men som allerede nævnt: her er det forældrerådet, der har initiativet. 

 

Motionsløb og høstfest  

Fredag inden efterårsferien afholdes der motionsdag for eleverne. De er ude og bruge bentøjet hele 

dagen. Over middag holdes der så høstfest for alle elever. Eleverne medbringer frugt, grønt og 

boller hjemmefra. Forældre, der har mulighed for det, møder op arrangerer og anretter til børnene. 

Forældre og /eller bedsteforældre er meget velkomne både til at bage boller og til anretning og være 

med.  

 

Rengøring  

Hver familie skal gøre hovedrent én gang i løbet af hver skoleår. Bestyrelsen fordeler familierne.  

➢ Lørdag i uge 40 (kort før efterårsferien) eller lørdag i 5 (kort før vinterferien) er den enkelte 

familie sat på rengøringslisten. Rengøringen om foregår i tidsrummet 9.00 – 13.00.  

➢ Vi starter med morgenkaffe og holder en pause med øl/vand midtvejs. Det er vigtigt, at det 

bliver hyggeligt, og det bliver det, hvis vi er mange. Derfor er reglen, at der helst skal 

komme to fra hvert hjem. Hvis man har mulighed for det, er det en god idé at medbringe 

spand, klud, støvsuger, stige mv. Det letter arbejdsgangen en del. 

➢ Er man forhindret i at deltage på den tildelte dato, bytter man selv med en familie, der sat 

på i den anden ferie og meddeler det til kontoret. 

 

 

Besøgsdag i november 

Bedsteforældre, forældre og/eller andre pårørende inviteres til at komme med i skole. Der klippes 

og klistres, så hele skolen bliver smukt pyntet op til højtiden. Der er mange mennesker på skolen 

denne dag, så forældre er meget velkomne til at hjælpe med kaffebrygning og andet praktisk. 

 

Juleafslutning 

Den sidste dag før juleferien er der fælles juleafslutning på skolen.  

 

Skolefest 

Elevforum arrangerer skolefest efter skolestart. Det er en dag, hvor elevforum planlægger indhold 

og afvikling af en fest for alle skolens elever. 

 

Musical/Teater ¨ 

Hele skolen opfører musical. Om formiddagen er der generalprøve for bedsteforældre, børnehaver 

og andre interesserede. Om aftenen er der premiere for forældre og søskende. Efter forestillingen 

serveres der øl/vand og kaffe/te med kage. Dette er forældrene i 6. årgangs opgave. Det skal 

bages, brygges kaffe/te, bestilles øl og vand samt efterfølgende ryddes op.  

. 

 

Generalforsamling  

For den formelle del henvises til skolens vedtægter. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 

tiden 1. marts – 30. april. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. 

marts. Hvert år er henholdsvis 4 og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.  
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9. årgangs Bjærgefest  

Afskedsfest for eleverne i 9 klasse, deres forældre og deres lærere. Afslutningen på skoletiden på 

Lødderup Friskole markeres. Festen arrangeres af klasselærer og forældre. 

 

Lejrskoler  

Hvert år er alle skolens elever på lejrskole. Tidspunktet på året varierer også afhængig af formålet 

med lejrskolen for de enkelte klassetrin. 6. årg. skal til København, 7. årg. tager til Berlin og 8.- og 

9. årg. tager til London eller på skirejse. 

 

 

Overnatning på skolen  

Klasserne overnatter ofte på skolen. Lejr og overnatning giver noget helt specielt i forhold til 

kammerater og det sociale liv, derfor er det noget, der vægtes højt. 

 

Skoleafslutningen  

Der arrangeres fællesspisning og hyggelige indslag. Der er endvidere en mere formel del, hvor der 

tages afsked med de afgående elever, og hvor årets gang vendes. Det hele skylles ned med en tår 

kaffe. 3. årgangs forældre opstiller borde, stole og telt samt klarer oprydning. 

 

7. årgang og lærerne gør skolen sommerklar  

Det er oprydning på bibliotek, i klasserne, i depoter og deslige, så vi er klar til sommerferie og 

hovedrengøring. 

Eleverne fra 7. årgang og lærerne starter dagen med fælles morgenkaffe. 

 

 

 


