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I skrivende stund...
… er årets længste dag ved at gå på hæld. Det kunne man jo vælge at tolke negativt, for fra i dag bliver 
dagene bare kortere og kortere indtil vintersolhverv, men sommerferien står for døren, og det er da glæ-
deligt! 6½ uge med mulighed for at slappe af, gøre det, man interesserer sig for, og lade batterierne op. 
Aaah! 

Disse sidste dage op til ferien, som bliver brugt på aktiviteter i forskellige udgaver, enten på skolen el-
ler på Korsør Stadion og omegn, afslører en flok LEF-børn, der tager imod udfordringer med åbent 
sind, der formår at samarbejde med ikke blot klassekammerater, men også kammerater fra andre klasser
– både yngre og ældre – som i det hele taget udviser livsmod og fællesskabsånd, og som er dejlige at 
være sammen med. Vi oplever stjernestunder, og det er bestemt et godt udgangspunkt for at gå på 
sommerferie. 

Lejrskole:
Kort tid efter vores opstart efter sommerferien tager eleverne i 1. - 9. kl. på lejrskole. Et par af klasserne
rejser endda uden for Danmarks grænser. Disse ture plejer i høj grad at levere stjernestunder og er en 
fantastisk mulighed for, at elever og lærere kan lære hinanden at kende på en anden måde, end det er 
muligt i en skolehverdag. Hold gerne øje med indkaldelse til lejrskole-forældremøder.

At skulle være væk fra mor og far en uge – eller at skulle undvære sin lille pige/dreng i samme tidsrum 
– kan virke overvældende, men de fleste af vore ”gamle” elever ser tilbage på disse lejrskoler som 
noget af det allerbedste ved at gå på LEF. Det er en fin lille forsmag på, hvad det vil sige at ”kappe nav-
lestrengen”.

Erhvervspraktik:
Eleverne i udskolingsklasserne mærker jævnligt, at der files i navlestrengen, og at tiden, hvor de skal til
at stå på egne ben, nærmer sig. De elever, der skal i 8. kl. efter sommerferien, skal i det kommende sko-
leår ud og stifte bekendtskab med to forskellige ungdomsuddannelser, og eleverne i kommende 9. kl. er
godt i gang med at finde de praktikværter, der skal introducere dem til arbejdsmarkedet i ugen inden ef-
terårsferien i den såkaldte erhvervspraktik. Har man smidt sit ansøgningsskema væk, kan et nyt rekvire-
res her: http://uuvestsjaelland.dk/fileadmin/user_upload/Boern_og_unge/Erhvervspraktik/2016-
17_Ansoegningsskema_almindelig_praktik.pdf. Skemaet skal afleveres til Tina senest 4. september.

http://uuvestsjaelland.dk/fileadmin/user_upload/Boern_og_unge/Erhvervspraktik/2016-17_Ansoegningsskema_almindelig_praktik.pdf
http://uuvestsjaelland.dk/fileadmin/user_upload/Boern_og_unge/Erhvervspraktik/2016-17_Ansoegningsskema_almindelig_praktik.pdf


Nyt fra...

Skoleleder Thomas:
Kære alle med tilknytning til Lille Egede Friskole

Skoleåret 16/17 nærmer sig hastigt sin ende, hvilket betyder at sommerferien står for døren.

Jeg har de sidste tre nætter overnattet på terrassen under den lune nattehimmel og med nattergalens 
sang i øret. At nyde natten, naturen og friheden sætter tanker i perspektiv! Det er ikke alle mennesker 
på denne jord, der med ro og sikkerhed i sindet kan lægge sig til at sove på en sådan vis – desværre…
Det kan vi heldigvis i Danmark, hvilket jeg sætter utrolig meget pris på. Men den tryghed og frihed er 
ikke kommet af sig selv. Mennesker før os, har kæmpet hårdt for den demokratiske ret og frihed, som 
min generation tager for givet. 

På Lille Egede Friskole sætter vi frihed - og demokratiidealet højt på dagsordenen. Gennem vores virke
som Friskole – og med de værdier som vi vælger at arbejde ud fra – kan vi mere eller mindre selv 
udvikle og drive den skoleform, som vi synes er bedst for vores børn. Vi forsøger hele tiden at pejle os 
ind på, hvor vi kan optimere, strække os og gøre det endnu bedre end sidste skoleår.

Gennem de sidste mange skoleår, har 6. klasse været med i vores valgholdsordning. De har primært til-
valgt madlavning og musik som fag. Det har vi i kommende skoleår gjort op med! 6. klasse får derfor 
madlavning og musik som obligatoriske fag – hvert fag med to lektioner i et halvt år ad gangen. I efter-
året er der madlavning på skemaet og når vi efter jul træder ind i anden skemaperiode, veksler vi mad-
lavning til musik. For at få råd til dette, er 6. klasse gået ned på to tysklektioner (ligesom folkeskolen)  
samt kun 5 lektioner på emneonsdag – ligesom 4. og 5. klasse også er nede på 5 emneonsdagslektioner.

I det hele taget har lærerne, ledelsen og bestyrelsen længe drøftet emneonsdag for 4. – 6. klasse. Efter 
nøje overvejelser blev vi som nævnt enige om, at 4. – 6. klasses emneonsdag bliver beskåret med 1 
ugentlig lektion, da den er bedre givet ud andre steder på skolen. 

Vi har derfor opprioriteret det humanistiske og naturvidenskabelige felt i vores overbygning; ikke at 
vore elever får flere lektioner, men ressourcen bliver i stedet benyttet som to-lærertimer, bl.a. i fysik og 
dansk.

Vi siger farvel til Stine Hall Jaller, som efter endt barselsperiode har valgt ikke længere at fortsætte som
lærer her på LEF. Vi har været meget glade for samarbejdet med Stine og ønsker hende alt godt frem-
over. Ligeledes siger vi farvel til Henrik Schlünzen, der har været ansat som barselsvikar i Stines fra-
vær. Også Henrik vil vi ønske held og lykke fremadrettet� �

Vi siger velkommen til Bettina Christensen, der er nyuddannet lærer og ansat på LEF pr. 1. august. Bet-
tina skal primært være tilknyttet 6. og 7. klasse med matematik i begge klasser, men har også timer i 
andre klasser og i andre fag, heriblandt fysik/kemi.

Vores afgående 9. klasser har overstået deres afgangsprøver her på LEF. Alle eleverne har helt sikkert 
gjort deres bedste – og så kan man jo ikke forlange yderligere. De er kommet ud med nogle meget flot-
te karakterer, som de kan være stolte af. 

Årets Flidspræmie går til Kamma Dyre Jespersen, der gennem en længere periode har præsteret flot og 
stabilt, målt på dels faglige, men også sociale parametre. Ud over æren ved en flidspræmie følger der 
500 kr. med til Kamma. Et stort tillykke til hende herfra. Det er lærerteamet omkring 9. klasse, der 
hvert år tildeler en elev den årlige flidspræmie.



Et stort VELKOMMEN til alle vores nye elever i kommende 0. klasse samt deres forældre… Vi glæder
os meget til at lære jer alle at kende og ser frem til vores mangeårige samarbejde.

Pas på jer selv og jeres næste i ferien og må solen skinne på jer alle, hvor end I måtte befinde jer. 
   
Første skoledag efter ferien er onsdag d. 9. august kl. 17.00 – 19.00 på boldbanen, hvor I bedes 
medbringe den vanlige picnickurv mm.

RIGTIG GOD FERIE

De bedste sommerlige hilsner

Thomas

Grøden på Teltlejren...
… var virkelig et hit. Især den grød, børnene kaldte ”frugtgrød”, var populær, og flere af børnene har 
efterspurgt opskriften. Den kommer her: https://www.arla.dk/opskrifter/ra-grod-med-karnemalk-
rugflager-og-frugt/.

Musiksommerskole:
Som det fremgår af et tidligere opslag på intra, har Slagelse Musikskole et brag af et tilbud om forskel-
lige former for musikundervisning den 7. og 8. august. 
Se mere her: https://musikskole.slagelse.dk/fag/musiksommerskole.

Sommerens feriepasning i SFO Gimle:
Fra personalet i SFO'en beder man forældre være opmærksomme på, at bruger man feriepasning i uge 
30 og derefter, er det et ”nyt” år, og det koster ”nye” penge.

Åbningstider og -steder er som følger i sommerperioden:
I uge 26 er pasningen fra 6.30 – 7.30 og igen fra 15.30 – 16.30 i Ravnereden mandag, tirsdag og ons-
dag. Torsdag er det fra 6.30 – 8.00, og fredag er det hele dagen.
I uge 30 er det alle dage i Ravnereden fra 6.30 – 8.00 og igen fra 14.00 – 16.30.
I uge 31 er det hele dagen tilbage i SFO.

Adam, Alma og alle de andre var som sædvanlig med på Korsør Stadion

https://musikskole.slagelse.dk/fag/musiksommerskole
https://www.arla.dk/opskrifter/ra-grod-med-karnemalk-rugflager-og-frugt/
https://www.arla.dk/opskrifter/ra-grod-med-karnemalk-rugflager-og-frugt/


Hvad sker på skolen
August September Oktober

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4 Skills Stafet, Selandia, for 8.kl.

5 5 5

6 6 6

7 Pædagogisk dag 7 7

8 Pædagogisk dag 8 8

9 Skolestart efter sommerferien 9 9 Emne-/UJ-/Praktikuge begynder

10 10 10

11 11 11

12 12 12

13 13 Topic Days 13 Motionsdag

14 Forældremøde, 8. og 9.kl. 14 Topic Days 14 Efterårsferien begynder

15 15 Topic Days 15

16 16 16

17 17 17

18 18 18

19 19 19

20 20 20

21 Lejrskoleugen begynder 21 21

22 22 22 Efterårsferien slutter

23 23 23 Faglærerugen begynder

24 24 24

25 Lejrskoleugen slutter 25 25

26 26 26

27 27 27 Faglærerugen slutter

28 28 28

29 29 29

30 30 30

31 31

Go' sommerferie

Vi ses igen onsdag den 9. august
kl. 17.00


