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Kære forældre. 

Skoleåret er nu godt i gang, og vi er snart midtvejs i efteråret. 

Høstdagene i september blev som vanligt en oplevelse med indtryk af enhver art. Dagene har et 
bredt formål. Nemlig at give eleverne viden om høstens vigtighed, hvor vores råvarer kommer 
fra og hvordan de forarbejdes. Så der var godt gang i ismejeri, marmeladefabrik, bageri, 
leverpostejsproduktion og meget mere. 

Eleverne i 9. klasse var på virksomhedsbesøg hos æggeproducent og en gård med køer. Besøg, 
som de herefter har berettet om ved morgensamlinger for alle friskolens elever. Tak til 
virksomhederne, der stiller sig til rådighed for vores skole. 

En tilbagevendende tradition ved høstdagene er solsikkekonkurrencen. Årets højeste solsikke 
blev mål til hele 363 cm. Imponerende! 

Tak til alle deltagende ved efterårets arbejdslørdag. Det var som altid en dejlig dag, hvor hygge, samarbejde og 
arbejde går hånd i hånd. Tak for jeres indsats med vores mange projekter. Vores bygninger har efterhånden fået et 
løft, og nu mangler vi at kigge på den gamle del af skolen, hvor vi overvejer nyt udtryk samt isolering og nyt tag. 
Skolegården fik som tidligere skrevet ny asfalt i sommerens løb, og de nye optegnede baner bliver flittigt brugt i alle 
pauserne i løbet af dagen. 

I den forbindelse skal også sige TUSIND TAK til Kosangas, der via et sponsorat har 
doneret for 3.000,- kr. bolde og sjippetov til elevrådet. Så der er dejligt gang i den i 
pauserne. 

 

Elevrådet har besluttet at gennemføre 
sponsorløbet 2021 fredag den 5. november. Målet er - ligesom sidste gang - at 
indsamle penge til elevrådets ønsker på legepladsen. 

Elevrødderne har masser af idéer og visioner, og dem prøver vi at forfølge. Vi 
håber på god opbakning, og vi håber at nå de 70.000,- kr., som det lykkedes at 
cykle/løbe ind i 2018. 

I uge 41 er der emneuge for alle elever. Der vil være et særligt program, som I 
bliver særskilt informeret om. 

8. og 9. klasse drager i emneugen til Rom på studietur, og her venter store oplevelser med særlig vægt på Romerriget 
og Italiens historie efter samlingen i 1860. Det er en gave, at vi kan give vores ældste elever oplevelser i udlandet. De 



vokser ved det, deres nysgerrighed vækkes, fællesskabet får et boost, og de kommer hjem med nye perspektiver og 
klogere på dem selv og deres omverden. 

 

Fredag i emneugen er det Skolernes Motionsdag, hvor vores børn skal  

ud og give den gas, inden efterårsferien venter i uge 42. 

Mandag efter ferien begynder vi dagene med ”stille morgen”. I 
den periode har vi fokus på læsning. Det betyder, at alle elever medbringer en bog, som de 
skal læse i hver dag. Fra kl. 8.00 - 8.20. Så hjælp jeres børn med at finde passende litteratur, 
så de har læsestof til de kommende uger. Spørg eventuelt om hjælp på biblioteket eller i 
boghandlen, hvad der kan passe jeres barn. På ereolen.dk er der også en del muligheder for 
at finde noget, der passer den enkelte.  

Det er ok at sidde og læse på sin egen medbragte tablet/iPad ved stille morgen.  

Jeg vil ønske jer alle en rigtig dejlig efterårsferie, når I når dertil. Nyd det lille afbræk fra 
dagligdagen, nyd tid sammen. Mærk efteråret, tag det ind, kom ud, nyd naturen eller hvad der nu passer bedst for jer.  

Vi ses igen mandag den 25/10 til ”stille morgen” kl. 8.00. 

 

Med venlig hilsen 

Thomas Kilsmark 

Skoleleder 

 

FÆLLES FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIGEN. 
 
Uge 42 info.  
Med afsæt i jeres tilbagemeldinger i forhold til pasningsbehov er vores åbningstider 
ændret lidt. Mandag til torsdag 6.30 - 16.30, - fredag 6.30 - 15.45. Og som sædvanlig 
foregår al pasning i børnehaven. 
I begge huse mærker vi efterårets komme, - vejr og temperatur skifter hurtigt, - så derfor sørg nu for, at jeres børn har 
relevant overtøj / fodtøj / skiftetøj med. Specielt i Børneboligen er det en udfordring, hvis børnene bliver våde eller 
mudrede, da vi ikke har skiftetøj til den aldersgruppe. 

 
FRA BØRNEHAVEN. 
Torsdag d.30.september tager vi desværre afsked med Georg og hans forældre. Familien flytter til Kolding. Vi ønsker 
held og lykke videre. 

 
Torsdag d.7.oktober inviterer vi til forældremøde, hvor Marianne Troelsgaard vil 
komme og berige os og jer med et lille foredrag om betydningen af tidlig stimulering af 
barnets taktile sans for at støtte barnets sociale og læringsmæssige udvikling og trivsel. 
 
Fredag d.15.10 har vi en pædagogisk dag fra kl.13.00 og resten af dagen. Børnene vil 
derfor blive passet af Brenda, Maria (mor til 
Frida) og Christina. 
 

Vi er i gang med at planlægge en anderledes juleafslutning, - vi kan bl.a. 
allerede nu melde ud, at vi vil invitere til Lucia optog, bål, gløgg og æbleskiver 
fredag d.17.12. fra kl.15.30, hvor børnene starter med at gå optoget. Vi 
tænker vi slutter kl. ca. 17.00. 
 



FRA BØRNEBOLIGEN. 
Vi regner med at vi fra efter uge 42 overgår til inde måned tid, - og vores værkstedstilbud dermed bliver mere synlig i 
hverdagen og vi åbner igen op for brug af Ipad om fredagen. 

 
 
Vi har fået teater rummet færdigt, - lego rummet er “fundet frem” igen - 
og børnene vil igen skulle indgå i daglige oprydning, - når man forlader 
noget eller går hjem. Oprydning og orden omfatter også garderoben. 
Det er vores fælles ansvar, at huset er rart at være i, så I der henter 
fysisk, må meget gerne støtte op om den del. 
 
 
Slutteligt vil jeg 

blot sige tusind tusind tak til jer, der kom og bidrog til at gøre mit 
25 års jubilæum til en helt uforglemmelig oplevelse. Tusind tak 
for ord, blomster, gaver - ja alt det hele. 

mvh 
Yrsa 
 
 

FÆLLESKAB I 0. OG 1. KLASSE 
0. og 1. Klasse har fra skoleårets start haft fokus på at få skabt gode relationer på 
tværs af de to klasser. Allerede den anden uge var vi på en lang gåtur til 
Brædstrup sammen. Turen bød på masser af snak, madpakkespisning, leg i 

Brædstrup park og også en hel del trætte ben 😁 

 
I uge 37 havde vi igen 2 dejlige 
dage sammen med udeskole på 
programmet. Det blev til dansk 
på mange forskellige måder i 
små hold rundt omkring på 

skolens dejlige grund. Der blev også tid til leg med hinanden og 
fremfor alt hygge omkring bålet. Vi sluttede dagene med byggrød 
lavet på bålet - det var noget alle kunne lide. 
Vi har bare to dejlige klasser, hvor der allerede nu er skabt gode 
legerelationer og fællesskab på tværs.  
Camma og Gitte 
 

ReklameSPOT 
I 8. klasse arbejder vi med et forløb om reklamer, særligt TV-reklamer. Reklamer møder vi overalt i vores hverdag 

uanset, hvor vi kigger hen. Vi er dykket ned i begreber som målgruppe, budskab, brugsværdi, AIDA-model, 

reklamekneb og filmiske virkemidler. Vi har analyseret forskellige TV-reklamer og er nu i fuld gang med selv at 

producere reklamer. I arbejdet med egenproduktion skal eleverne bl.a. forholde sig til produkt, målgruppe, virkemidler, 

plot, reklamekneb og budskab. 

Der kommer meget sjov ud af sådan en opgave, eleverne er kreative og inden længe vil I blive overbevist om, at I ikke 

kan leve uden den sidste nye super ledningsfrie, strøm- og tidsbesparende støvsuger eller fodbolden der altid rammer 

målet. 

Katrine 

 

 

ZOMBIERNE KOMMER 

I 8. klasse har vi i nogle af vores engelsktimer sat gang i fantasien i et ”hvad-nu-hvis”-

forløb om zombier. For hvad nu hvis en zombievirus brød ud, og vi skulle klare os 

bedst muligt? Klassen har arbejdet med dramainspirerede opgaver, hvor de har 



fundet på deres egen person med en række mere eller mindre brugbare karaktertræk i zombie-udbruddet. Både 

langsomme hotdogsælgere, sømpistolbærende tømrere med sikkerhedssko og en yogainstruktør med lidt for meget 

alkohol i blodet har skullet klare sig i kampen, og i grupper har de forskellige 

personligheder skulle konstruere hver deres safe-house.  

Det kreative husbyggeri mundede ud i flere fine undergrundsbaser med både 

luftskakter, møbler og madlagre, mens nogle få dog endte med at måtte klare sig fra 

bagsiden af en – ellers fint konstrueret – trappe og dermed nok ikke havde de bedste 

betingelser for at være blandt de personer, der til sidst ville blive reddet ud af zombie-

zonen.    

Rikke 

 

PLADS TIL ALLE 

Så er 9.klasses sofa færdig og klar til hygge og stillelæsning…. 
Alle hjalp med at bære paller, Michael Madsen donerede et par 
armlæn (Tusind tak), Mathilde og Karen skruede vinkelbeslag 
på, mange hjalp med de store kasser med hynder og nu er den 
klar: Vores nye sofa med plads til alle 9.klasses numser. 
Betina 

 

RENGØRINGSLISTE:  
På listen kan man se hvilke andre familier man i hvilken uge skal møde op en gang og udføre en beskreven rengøring 
sammen med. 

• Tage bestemmer fra uge til uge hvor og hvad der trænger. Opgaven findes på opslagstavlen i aulaen lige ved 
indgangen til lærerværelse/kontor eller aftales med Tage 

• Den øverst nævnte familie har ”ansvar” for at indkalde de to øvrige familier til rengøringen. 

• Man bytter selv med en anden familie hvis man er forhindret i den udpegede uge. 

• Ring til kontoret eller til Tage (tlf.4094 5057) og få en aftale om hvornår der skal være låst op – gerne et par 
dage i forvejen 
 

40 Camilla og Claus Venning Bennetsen 

Tønningvej 10 

Maja, Mathias, 

Sofia 

2991 0242 

2129 1051 

cbbennetsen@gmail.com 

clausvenning@gmail.com 

Camma Leth og Thorsten Asbjørn, Bavnehøjvej 6,    Ebba, Edith 5056 3163 

 

cammaleth@gmail.com 

 

Charlotte og Benjamin Asferg Falk 

Warthoesvej 25 

Cleo, Daniel 2818 0206 

2061 0986 

Charlotte.asferg@gmail.com 

benjamin@asferg-falk.dk 

41 Hanne Vølund og Carsten Rasmussen, 

Østergade 50, Brædstrup 

Laura, Jacob, 

Frida 

2644 1712 

9215 5314 

hanne@cahera.dk 

carsten@cahera.dk 

Katrine Züger Tønnes og Christian Andersen, 

Stokbrovej 1 

Julius 3131 8737 

2684 9000 

cz@cza.dk 

Ditte og Mark Kehlet Uldbjerg 

Brøndshøjvej 12 

Bertram 2264 8527 

2233 7432 

dittekehlet@hotmail.com 

mark-u@live.dk 

43 Heidi og Morten Planck Pedersen 

Blomhulevej 2 

Sarah, Selma 3144 1675 

2922 7738 

Heidi.dam@mail.dk 

Morten.planck@mail.dk 

Elise Karlsen og Allan Gøttig 

Sorgenfri 69 

Signe Marie 2065 5908 

2027 3717 

elise@gottig.dk 

allan@gottig.dk 

Maliwan Tonthongchan & Jesper Vilhelmsen, 

Smedebakken 12 

Farm 

Natthawut  

9181 6866 friendlyghost@live.dk 

44 Gitte Løvstad, Søndergade 68 

Tobias Løvstad, Skolebakken 34 

Sigurd, Soffie 2547 1177 

2532 1326 

g.loevstad@gmail.com 

tobiaslovstad@gmail.com 

Nataliya Dychenko og Lasse Hansen 

Hårupvej 17,  

Jennifer 5191 8213 

2335 4747 

gammelstrup@yahoo.dk 

Gitte og Kristian T. Rosenkilde 

Ahornvej 6  

Huxi, Viggo 

Thilde Lærke 

2160 0030 

2629 2559 

gr@ecodrying.dk 

kt@ecodrying.dk 
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