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Fredagsbrev 16. september 2022 
 
Klasseinfo 

Alle Det rolige børneliv og det hensynsfulde menneske 

• Arbejdet med vores fælles sigte med eleverne har et ret konkret udtryk i 
dagligdagen. 
Vi har desværre haft anledning til at forholde os til en del adfærd, der ikke har 
været i tråd med målet. Det har bl.a. drejet sig om en alternativ tilgang til 
ejendomsret, hvor nogle elever har ment, det var i orden at tage ting i andres 
garderober, gemme kammeraters sko eller bryde låste døre op til depoter. Vi har 
haft samtaler om adfærd i de enkelte klasser og følger op på dette  med daglig 
vejledning ved behov. Som forældre vil I blive inddraget, hvis dette ikke rækker. 
Vi vil bede jer tage en snak hjemme om, hvordan man passer ordentligt på 
hinanden, både personligt og i forhold til tingene. Vi havde et udtryk forleden, 
hvor en elev sagde: ”Det er jo bare skolens” i forbindelse med at en voksen talte 
med ham om voldsom behandling af noget udstyr. Det kræver lige lidt fælles 
holdningsbearbejdelse. 

Haloween-fest fredag d. 11. november 

• Sæt X i kalenderen. Der kommer uhyggelig info senere fra 9. kl. 

Mellemtrin Lejrskoler 

• 3.- 5. kl. er i Ebeltoft 27. – 29. september. 

• 6. kl. er i København 26. - 29. september. 
Overbygning 8. kl. 

• Skills på Galtrup Efterskole torsdag d. 22. september 
8. kl. deltager sammen med de øvrige friskoler i konkurrencen Skills. 
Skills arrangeres af Erhvervsskolerne i Danmark med landsdækkende aktiviteter i 
alle landets kommuner. 

 

SFO-NYT  
Efteråret er begyndt og for de kreative sjæle i SFO’en betyder det, at produktionen af årets 
halloween pynt er gået i gang. Der vil i den næste månedstid være forskellige kreative værksteder, 

hvor der vil blive lavet pynt til årets halloween kaffe      

 
 
Husk tilmelding til efterårsferien !  
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SÆT X 
Vi mangler desværre stadig en del 
børn om eftermiddagen, derfor 
oplever nogle forældre også, at vi 
ringer og efterlyser disse om 
eftermiddagen, hvor vi kan 
konstatere at de er kommet godt 
hjem. Heldigvis bliver dette tiltag 
modtaget meget positivt af 
forældrene.  
Endnu en gang vil vi gerne appellere 
til at I som forældre understreger 
vigtigheden/høfligheden i, at man får 
sagt farvel (og streger sig ud) når 
man tager afsted.  
Vi bruger for meget tid på at rende rundt og lede efter børn som ikke 
er her, tid som vi rigtig gerne ville have brugt med de børn, som reelt 
er her.  
 

Tweens  
I dag her vi startet op for Tweens Café, som er et fredagstilbud til overbygningen. 5. klasse har fået 
ansvaret for arrangementet. En opgave de har gjort meget ud af at holde styr på og vi håber derfor at 
kunne forsætte dette tiltag og have nogle hyggelige fredage eftermiddage sammen, med både plads 
til hygge, billard, spil turneringer, film og lektiehjælp mm.  
 
Svømning  
Fremover vil svømning komme til at være om fredagen, grundet åbningstider i svømmehallen.  
 
 
 
  
God weekend 

Frank 
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