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Fredagsbrev 3. februar 2017 (www.fritime.dk) 
 

Foredrag med Birk Christensen 
Vi var ca. 50 til et godt foredrag med Birk, der havde en fin pointe: ”Børn er også en slags mennesker”. 

Foredraget handlede om forebyggelse af mobning. Budskabet er at  

 forebyggelse starter med at alle voksne (ansatte og forældre) er ordentlige forbilleder 

 dagligdagen i  institution/skole skal betragtes som et kollegialt fællesskab 

 når børn er også er en slags mennesker, er det overvejende de samme værdier og spilleregler, der bør 

praktiseres i omgangen med dem som med voksne på en arbejdsplads 

 Voksne skal turde at være ”mere vidende” (ikke mere værd!) og holde fast i at noget er skal, noget er 

kan, og noget er må. 

Godt, tankevækkende og humoristisk foredrag. 

Foredragene arrangeres af et udvalg af forældre og bestyrelser i børnehave og skole. 

 

Kursus i næste uge 

Jane, Birthe og Lone er på kursus mandag til onsdag i næste uge. Det giver lidt forskellige vikarsituationer for 

eleverne. 

 

Husk hovedrengøring i morgen tidlig kl. 8.30 for jer, der har tjansen denne gang. 

 

 

Mellemtrin 6. årg. 

 Samtaler tirsdag d. 28. februar. 

 

Overbygning 

 

Debat mellem 

ungdomspartierne på Bjergby Friskole 

Eleverne i 8. og 9. kl. har i de seneste tre uger arbejdet med at vælge mærkesager 

og lave deres egne kampagner der kunne høste likes på de sociale medier. Forløbet 

mundede ud i debat, hvor alt fra aktiv dødshjælp til fjernelse af topskatten blev 

diskuteret! 
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Se resultatet her: http://www.dr.dk/live/nyheder/live/2466451   

 

8. – 9. årg. 

Infomøde ang. London-tur tirsdag d. 7/2 kl.17. Der er udsendt mail. 

 

SFO 
 
Uge 6 står i de ”kreatives” tegn. Vi laver vi skulpturer og andre kreative ting. 

 

Madplan februar: 

Mandag d. 6: Boller i karry 

Mandag d. 13: Tomatsuppe 

Mandag d. 20: Æggekage m. rugbrød 

Mandag d. 27: Bagte kartofler m. salat 

 

 

Tweens 
 

Madplan uge 6: 

Tirsdag: Madpandekager 

Onsdag: Pasta og kødsovs 

Torsdag: Rugbrød og pålæg 

 

I Tweens hygger vi os med god mad, hvorefter vi som regel brænder energien af med et godt 

”slaw”stikbold eller bordtennis. Tweens – lokalet bliver også flittigt brugt af de kreative piger.                                                  

Det er besluttet i samarbejde med børnene at vi holder filmdag torsdag d. 9 med chips og sodavand. 

 

    
Voldsom NEUF-KRIG 

 
Byggelegeplads ryddet for at give plads til KREA-huset. Det var sejt arbejde 

 

God weekend  

Frank 
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