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Kontornyt 11.11.22 

I ønskes en glædelig fredag og god weekend. 

 

Skoleindskrivning 

I mandags holdt vi på skolen skoleindskrivning til 

skoleåret 23/24. Det var en rigtig fin aften med 

glade børn, der glædede sig til at skulle starte i 

skole til sommer.  

Det er dog selvfølgelig stadig muligt at indskrive 

sit barn til næste skoleår, og jeg slår gerne dørene 

op for en rundvisning og en snak om skolen. Hvis I 

kender nogen, der er nysgerrige på vores skole og 

i tvivl om, hvor deres barn skal starte i skole, er I 

meget velkomne til at sende dem vores vej. 

 

D. 17. november - ændret mødetid for 4.-6. kl. 

Mellemtrinnet, 4.-6. klasse, er inviteret til 

forestilling på Hobro Friskole d. 17. november, og 

det har vi takket ja til. De har lavet en forestilling, 

der hedder Ubunifu, der tager udgangspunkt i 

børnenes idéer. 4.-6. klasse kommer retur på 

skolen kl. 14.30 og har derfor fri der.   

Derudover skal også 7.-9. klasse på tur d. 17. 

november. De skal en hel dag til 

Naturvidenskabernes Hus sammen med Lasse og 

Louise, og jeg er sikker på, at dagen byder på 

massevis af spændende forsøg og praktisk 

arbejde. De har fri til normal tid. Endnu en gang 

vil jeg sige stort tak til jer forældre, der har budt 

jer til med kørsel. Det får dagen til at lykkes.  

 

Besøg af tilsynsførende, Kurt Ernst 

Som friskole får vi hvert år besøg af en 

tilsynsførende, som udarbejder en tilsynsrapport i 

slutningen af skoleåret. Vi har i år fået ny 

tilsynsførende, Kurt Ernst, og han var på besøg  

 

 

 

for første gang i tirsdags. Det var en rigtig god 

dag, hvor Kurt bidrog til mange gode snakke med 

både børn og lærere, og det gør mig stolt at vise 

vores skole frem sådan en dag.  

 

Kommende arrangementer 

17.11: 4.-6. klasse på tur til Hobro. Fri kl. 14.30 

17.11: 7.-9. klasse i Naturvidenskabernes Hus. 

Ingen ændrede mødetider 

19.11: Julemarked på skolen kl. 10-15 

25.11: Juleklippedag. Alle har fri kl. 12.35 

27.11: Støtteforeningen afholder Julebanko 

Uge 48: Emneuge 

29.11: Forældremøde for 6.-7. klasse 

OBS! D. 30.11: Skoledagen slutter kl. 12.35. SFO 

lukket 

01.12: Skolefest kl. 17.30 til ca. 20.00 

 

Rigtig god weekend. 

 

/Karoline 
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