
 

Nyhedsbrev sommer 2022 
 

NÆSTE SKOLEÅR 
Havde det været koldt og mørkt udenfor og snart ferietid, havde vi måske 

sunget “Det sørme, det’ snart, det…”! Men det er ikke koldt og mørkt. Det 

er juni, sommer og sol - og derfor synger vi i denne uge den 137 år gamle 

Midsommervise skrevet af Holger Drachmann. Dog vælger vi, som mange 

andre, at synge visen til Shu-Bi-Dua’s lidt nemmere og sangbare 

komposition. 

I dag bliver det sommerferie og så synger vi naturligvis også den traditionelle feriesang, højt og sikkert også 

lidt larmende. Ferietid betyder også, at et nyt skoleår er lige på trapperne. Planlægningen af det nye år er i 

store træk på plads. Eleverne vil til det nye skoleår opleve nogle få, men mærkbare ændringer. 

Samlingen 

Vi har evalueret på strukturen i skemaet og fundet ud af, at det er mest hensigtsmæssigt, at starte dagen 

med morgensamling kl. 8.00. Her får vi skudt dagen godt i gang med sang, meddelelser, fødselsdagsfejringer 

og meget mere. Efter to faglektioner kommer så bevægelsesbåndet. Det er vores oplevelse, at det vil give 

færre afbrydelser og mere mening at starte dagen med morgensamling, i stedet for op ad formiddagen. 

Mere bevægelse til de store elever 

I forhold til bevægelsesbåndet, vil vi som forsøg frem til efterårsferien lave et 30 minutters “svedbånd” for 

de ældste elever (4.-8. årgange). Svedbåndet kommer til at ligge tirsdag, onsdag og torsdag med to planlagte 

aktiviteter, som eleverne skal melde sig på. Vi ser frem til noget mere målrettet bevægelse og evaluerer 

forsøget inden efterårsferien.  

Skema 

Skemaet for det kommende skoleår er egentlig klar, men fordi vi endnu 

ikke har ansat en ny indskolingslærer, venter vi med at sende det ud. Der 

er ansøgningsfrist på søndag og samtaler på onsdag. Kender I derfor 

verdens bedste indskolingslærer, så prik gerne vedkommende på 

skulderen. 

Da vi derfor ikke kender vores kommende indskolingslærer og 

vedkommendes kombination af linjefag, må det endelige skema vente 

lidt endnu. Der er et usikkerhedsmoment med musikundervisningen. Musiklærere er en mangelvare i disse 

tider! Vi er dog i dialog med Odder Musikskole for at se, om vi kan finde en alternativ løsning på 

musikundervisningen. Det forventes at det endelige skema kan sendes ud via ViGGO senest den 4. juli. 

En ting er sikker, vi starter det nye skoleår den 8. august kl. 8.00. Den nye 0. årgang starter kl. 9.00 ved 

flagstangen. 

 

NY MEDARBEJDER I SFO’EN 
Lærke går lige straks på velfortjent barsel! Vi har derfor ansat Heidi Flyvholm, mens Lærke passer 

godt på en ny verdensborger. Heidi er uddannet pædagog og bor sammen med sin mand og to 

drenge i Odder. Vi håber, at I vil byde Heidi hjertelig velkommen, når hun starter den 8. august.  



 

 

5. ÅRGANG MÅ KOMME I SFO’EN 
Bestyrelsen har sagt ja til et forslag fra SFO-personalet om 5. årgang må komme i SFO. SFO’en er derfor efter 

sommerferien også åben for de elever fra 5. årgang, som måtte ønske det. 

 

FERIE UDEN FOR SKOLENS FERIER 
Der er sommerferie, efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og en 

række helligdage i forårets løb, hvor I som familier kan holde fri sammen. 

Pludselig kan det gode tilbud til sydens sol og varme eller onkel Kurts 

runde fødselsdag også dukke op, hvilket kræver lidt mere ferie. Husk at 

fri/ferie uden for skolens normale skoleferieperiode skal aftales med 

skolen. Ved 1-2 dages fravær laves aftalen med kontaktlæreren. Når det 

drejer sig om mere end 2 dage, skal man aftale det med Gunnar ved at skrive en besked i ViGGO. 

Vær opmærksom på, at det er jeres ansvar som forældre sammen med jeres barn at følge op på skolens 

indhold og opgaver ved fraværet. 

 

DER ER GODT FYLDT OP FRA BUNDEN! 
I de sidste to nyhedsbreve har vi skrevet, at børnehaven er fyldt godt op. Status er pt. at den første ledige 

plads er i januar 2025. Kender I nogle i området, som måske kunne være interesseret (og ikke er kommet så 

langt i livet endnu), så fortæl dem gerne, at de skal være hurtigt ude! Dog ikke hurtigere end at barnet er født 

og har fået et CPR-nummer! 

Den store søgning til børnehaven kan også mærkes i de kommende 0. årgange. Der er i store træk fyldt op til 

skolestart i de kommende tre skoleår (22/23, 23/24 og 24/25). 

Vi har ikke nogen glaskugle, som vi kan se ind i, derfor kan der altid ske forskydninger i elev- og børnelisten 

samt ventelisten. Opfordringen skal derfor lyde, at man altid tager kontakt til skolen eller børnehaven for at 

afklare den aktuelle status. 

 

FRISKOLEN ER ET FÆLLESSKAB 
Når I melder jeres barn ind i enten børnehaven eller skolen, så melder I jer også ind i et 

fællesskab. Et vigtigt fællesskab som er grundlaget for en fri skole og en fri børnehave. På 

lige fod er vi som institution en del af fællesskabet i FRISKOLERNE. Det er vores forening, 

hvor vi kan søge rådgivning og fællesskab. FRISKOLERNE udgiver fem gange om året 

magasinet FRI. Vi lægger altid nogle eksemplarer frem i vindfanget - ellers kan I altid læse 

nyeste nummer på https://www.magasinetfriskolen.dk. 

 

HVAD VIL I HØRE OM? 
Har du et input til vores nyhedsbreve? Vi vil gerne fortælle lidt mere om det hele og alt det gode, 

der sker på Randlev Friskole og Børnehus. Men et er hvad vi synes, der er interessant! Vi vil også 

meget gerne høre fra jer forældre, hvad vil I høre om? Hvad mangler I viden om? 

Hvis det ikke er noget, der skal skrives om i et nyhedsbrev, så kom gerne til os alligevel. Har I som forældre 

et spørgsmål, en forundring eller en kommentar, så få den bragt videre i systemet, hvad enten det føles mest 

rigtigt at gå til personalet, Lisbeth i børnehaven eller Gunnar som skoleleder. 

https://www.magasinetfriskolen.dk/


 

 

FRA HJØRNEKONTORET 
 

Har du hørt noget? 

Noget af det vi lærer vores elever på Randlev Friskole er at være kildekritiske. Hvilken 

type informationskilde skal man bruge? Er der tale om en primær eller sekundær kilde. 

Sagt på en anden måde, kommer det fra hestens egen mule - eller er det en, der har hørt 

en sige noget, som igen kommer fra en helt tredje eller fjerde person - og dermed med 

risiko for at en fjer pludselig er blevet til fem høns? Vi lærer at sekundære kilder ikke 

bidrager med ny viden. 

Når formalia ift. kilder er afklaret, så er det vigtigste tilbage stadigvæk! Forhold dig kritisk 

til kilden og stil altid spørgsmål til den. Er kilden troværdig? Er kilden objektiv eller måske 

påvirket af egne personlige holdninger og oplevelser. Er kilden reelt egnet til at bidrage til det, som du gerne 

vil have at vide? Tal altid med flere kilder for at få det hele billede. 

Ovenstående er meget velegnet, når man skal undersøge noget, hvad enten man går i skole på Randlev 

Friskole eller vil vide noget om Randlev Friskole! 

Jeg ønsker alle en god, lang og forhåbentlig afslappende sommer til alle. 

 

De bedste hilsner 

Gunnar 

 

 

 

24. juni 

Skoleeleverne får sommerferie 

29. juni - 1. juli 

SFO på koloni til Sommersted 

Uge 29 og 30 

Børnehave, SFO og skole er lukket. 

 

8. august 

Første skoledag efter sommerferien. 0. årgang møder kl. 

9.00 ved flagstangen. Alle andre årgange starter kl. 8.00 

5. - 9. september 

Studietur til Berlin med 7.-8. årgang 

12. oktober 

Bag for en Sag 

14. oktober 

Skolernes Motionsdag 

.

 

KALENDER 


