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Når kirsebærtræerne blomstrer...
… er det i skoleverdenen bl.a. tegn på, at afgangsklassernes prøver er lige om hjørnet. Således også på 
LEF, hvor eleverne i 9. kl. i sidste og forrige uge gav sig i kast med den skriftlige del af denne ”begyn-
delse på enden” af deres skolegang på LEF. Flere tegn på at sommeren er på vej er teltlejren, der afvik-
les fra torsdag den 18. - fredag den 19. maj, samt musikfestivalen, som i dette skoleår finder sted fredag
den 9. juni. Og så har fru Madsen og SkoleOle – alias Janne og Ole Kromann – taget initiativ til en 
hyggelig og anderledes måde at holde pinse på. Læs mere om både Teltlejr og Primi-Pinse på forældre-
intra. Særskilt invitation til musikfestivalen kommer senere.

Nyt fra...

SFO Gimle:
Som alle, der har deres jævnlige gang i sfo, vil vide, så sker der altid noget i Gimle. Ofte er det bare de 
sædvanlige ”småting” – at vi hygger, nørkler, leger, slåsser, spiller og mere i den dur. Men indimellem 
sker der altså noget lidt ud over det sædvanlige.

Vi har netop afholdt en meget vellykket ”tøze-overnatning”med gedigen hygge på tværs af 2., 3. og 4. 
klasse. Neglelak, glimmer, gaming, film og pandekager – you name it – we got it! Og Store Bededags- 
kvæld stod den for nogle  ikke på aftentur på volden, men derimod på drenge-overnatning med de 3 
G'er: Gaming, Gaming og Gaming! Take it away, Boys!

Kommer man forbi Valhalla en torsdag eftermiddag i denne tid, vil man kunne både se og høre dans, 
sang og sceneoptræden. Det er selvfølgelig musikalske ”Gimler”, der øver til den lokale udgave af årets
MGP, som snart løber af stabelen.

I flisegården er det næppe gået manges opmærksomhed forbi, at Gimle her i foråret har investeret (en 
mindre formue) i sprit-nye trick-løbehjul. Det er stor succes! Masser af motion, motoriktræning og 
gode grin. Men altså nu også forbundet med lidt større fare at krydse flisegården mellem kl 13.15 og 
14.30 !  Og at køre på de nye løbehjul er heller ikke helt ufarligt. Normalt er skolens sikkerhedskodeks 
helt utvetydigt: ”Ved brug af rulleskøjter, løbehjul og skateboards er fuld sikkerhedsudstyr påbudt.” 
Men vi har set os nødsaget til at moderere forskriften en smule, da brugen af håndledsbeskyttere har en 
uheldig konsekvens kombineret med løbehjul: Det er for de fleste børn komplet umuligt at holde fast på
styret med håndledsbeskytterne korrekt monteret. Så ved brug af løbehjul er ”fuld sikkerhedsudstyr” lig
med hjelm, albue-beskyttere og knæ-beskyttere.

Selvom forårets komme i år ikke har været ensbetydende med højtryk, sol og varme, så ændrer det ikke
ved den kendsgerning, at mandage nu er ude-dage for alle. Gimle flytter simpelthen på Bopladsen  hver
mandag eftermiddag: eftermiddagsmaden bliver serveret der, nørklerierne bliver taget med, og naturlig-
vis er der gang i det store rollespil. Hvis vejret – en enkelt mandag - virkeligt er dårligt,  forbeholder vi 
os dog ret til blive inde og måske slide lidt på maskinerne i computerrummet, som ellers for tiden får 
lov at stå temmelig urørt.

Børnemøder i SFO Gimle:
I SFO Gimle ønsker vi, at børnene alt efter alder og modenhed er medbestemmende i aktiviteter og an-
dre forhold i SFO'ens liv. Vi vil gerne udvikle børnenes mulighed for en dialog omkring deres fritidsliv 
i SFO. Børnemøderne bidrager til den sociale udvikling på flere områder som eksempelvis at modtage 



kollektive beskeder, at kunne lytte og tale i en forsamling, at kunne formulere sig og at kunne deltage i 
demokratiske beslutninger.

Vi holder børnemøderne ca. hver anden måned, hvor emner som  fx aktiviteter, regler og trivselsudvik-
ling kan diskuteres, og hvor vi som voksne ønsker at informere børnene omkring fx aktiviteter og andre
emner samt høre børnenes mening omkring specifikke emner og muligheder.  

Vi har en ide-kasse, der løbende kommer forslag og ideer til. Disse indslag tages op på møderne. Under
hvert børnemøde er der en ordstyrer og en referent blandt børnene og de voksne. Referatet er efterføl-
gende synligt for alle på intra, og der hænger et eksemplar på vores opslagstavle.  

”Gimle er det sted i Himlen, hvor de lykkelige skal leve evigt, når verden er fornyet efter Ragnarok”,
men indtil da låner vi det bare til sfo.

På SFO Gimles vegne
Janne B. Madsen

Sekretær Mona:
En HUSKER fra kontoret:

Hvis man ønsker skolebuskort 2017/18, skal ansøgningen afleveres snarest, hvis buskortet skal være 
klar til skolestart 9. august. Ansøgningsskemaet findes på opslagstavlen på intra.

Hvis man i skoleåret 2017/18 ønsker at søge om friplads til skolepengene eller SFO betalingen skal 
man grundigt udfylde ansøgningsskemaet og aflevere det senest d. 18. august. Ansøgningsskemaet fin-
des også på opslagstavlen på intra.

SFO børn bliver ikke automatisk udmeldt af SFO, så husk, hvis der er udmeldinger eller evt. ændringer 
for det kommende skoleår, at meddele det til kontoret snarest.

Er der kommet småfolk til i familien, mailer vi gerne opskrivningspapir ud, så de kan komme på børne-
havens/skolens ventelister.

Er der spørgsmål til ovenstående, kontakter I endelig bare mig.

Hilsen Mona

Bestyrelsen:
Vi vil fra bestyrelsens side gerne sige tak til de forældre, der underviste børnene på skolen, da der var 
pædagogisk weekend (hvor bestyrelsen deltog lørdag formiddag). Alt forløb i god ro og orden, og de, 
der var til stede, kunne melde om en hyggelig og virksom dag. Det bliver en succes, vi kommer til at 
gentage.

Arbejdsdagen den 6. maj forløb planmæssigt, og rigtig mange var mødt op for at gøre noget ved vores 
lille skole. Det er vi meget glade for.

Så har der været generalforsamling – de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt. Som 
suppleant for forældrekredsen blev valgt Henrik Rud Petersen, og som suppleant for skolekredsen blev 



valgt Nadia Bjørk. Referat fra generalforsamlingen ligger på skolens hjemmeside. Vi siger tak til de 
fremmødte og kan kun opfordre mange flere til at møde op næste år.

I bestyrelsen arbejder vi for tiden med friskolens værdier og med forældreinddragelse, og så er vi ved at
planlægge årets efterårsmøde. Dato og emne er ikke helt på plads endnu, men regn med en aften i slut-
ningen af oktober.

Har I spørgsmål eller idéer til bestyrelsen, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os – f.eks. via
beskedsystemet på forældreintra.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen på Lille Egede Friskole

Skoleleder Thomas:
Kære alle med tilknytning til Lille Egede Friskole

Forrige lørdag havde vi Forældrearbejdsdag, hvor vi fik udbedret, ordnet, klippet og malet rigtig mange
forskellige ting på skolen og i Ravnereden. Vi var rundt regnet 100 fremmødte, der alle som en – stor 
som lille – gjorde en positiv forskel. Mange tak for jeres fremmøde og dejlige arbejdskraft.

Vores Teltlejr bliver afholdt i denne uge, hvilket vi ser enormt meget frem til – dog håber vi på et par 
ekstra grader i luften. Mere info om Teltlejr findes på forældreintra!

Vi har fået ny dreng i 7. klasse; Velkommen til Noah Huntley + familie, som vi glæder os til at lære 
endnu bedre at kende. Noahs lillesøster begynder i vores kommende 0. klasse efter sommerferien, så 
mon ikke vi får rig lejlighed til et godt og langvarigt samarbejde.

Inden alt for længe påbegyndes udbedring af gymnastiksalens loft, der i den grad trænger til et løft – 
pudset smuldrer ned om ørerne på os, og akustikken i salen er alt andet end god. Vores forhåbning er, at
salen kan stå færdig, når det nye skoleår begynder til august. Vores blå bygning får ligeledes et ”face-
lift”, der gerne skulle mindske det forholdsvis store varmetab, der er i netop den bygning.

Som et nyt tiltag til kommende udskoling har vi arbejdet med et koncept, vi kalder ”Topic Days”. Kort 
fortalt er det tre dage i september, hvor udskolingen bliver delt op i tre hold, der modtager en anderle-
des undervisning med faste undervisere og overnatter med deres hold. Se nedenstående.

Language and Science camp
Music and Culture camp
Adventure camp

Folder er allerede uddelt, og tilmeldingerne er begyndt at trille ind. Husk venligst at prioritere jeres øn-
sker.

Næste – og sidste - Nyhedsbrev bliver udsendt ultimo juni, hvor der bl.a. vil være info om ændringer 
omkring lektionsantal samt nye fag på 6. årgang.

De bedste hilsner Thomas



Hvad sker på skolen
Maj Juni August

1 1 1

2 FP9, Retskrivning og læsning
Lærermøde

2 8. kl. på tur til København 2

3 FP9, Matematik uden og med hjæl-
pemidler

3 Pinseferien starter 3

4 FP9, Dansk, skriftlig fremstilling 4 4

5 5 Pinseferien slutter/Grundlovsdag 5

6 Forældre-arbejdsdag 6 Lærermøde       6

7 7 7

8 8 8

9 Info-møde, kommende 0. kl. 9 Musikfestival 9 Skolestart efter sommerferien

10 FP9, Biologi, geografi, fysik/kemi 
udtræksfag

10 10

11 Bedsteforældredag i Ravnereden 11 11

12 St. Bededag 12 12

13 13 13

14 14 14

15 15 15

16 2. kl. besøger Skælskør Bibliotek 16 16

17 17 17

18 Teltlejr 18 18

19 Teltlejr slutter kl. 10 19 Aktivitetsugen begynder 19

20 20 20

21 21 21 Lejrskoleugen begynder 

22 Skole-OL på Korsør Stadion for 4., 
5., 6. og 8. kl.
Bestyrelsesmøde

22 22

23 Personalemøde, Ravnereden 23 Sidste skoledag før sommerferien 23

24 9. kl.'s sidste skoledag 24 24

25 Kr. Himmelfartsferien begynder 25 25 Lejrskoleugen slutter

26 26 26

27 27 27

28 Kr. Himmelfartsferien slutter 28 28

29 29 29

30 Forældremøde, 6. kl. 30 30

31 31

HUSK:
Musikfestival 

fredag den 9. juni fra kl. 17


