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Det var så det år...
hvor sommeren faldt på en tirsdag. Det bedste, man kan sige om sommervejret 2017, er, at alting her i
august fortsat er dejligt grønt, og badevandet stadig føles vældigt opfriskende at kaste sig i.

Velkommen
til det 159. skoleår på Lille Egede Friskole til alle jer ”gamle” elever, forældre og personaler, og et ek-
stra varmt velkommen til alle de nye elever, der starter på vores skole i forbindelse med det nye skoleår,
samt deres forældre. Velkommen til Alfred, Asta, Gabriella, Jonas, Jonathan, Liv, Lucca D., Lucca S.N.,
Luka, Malthe, Nana, Nicoline, Sigurd, Sophia, Victoria og Vida i 0. kl., til Amanda i 2. kl., til Hjalte og
William i 3. kl., til Maja i 5. kl. og til Srijana i 6. kl. Vi håber, I vil føle jer taget godt imod,  og at I vil
falde godt til. 

Et varmt velkommen skal også lyde til skolens vikarkorps i dette skoleår - gengangerne Magnus og
Sofie samt nyansatte Thomas og Christine - og til vores nyansatte lærer Bettina Christensen. Bettina
blev færdiguddannet fra N. Zahles Seminarium tidligere på sommeren med matematik, biologi, fysik
og geografi som linjefag, og skolens naturvidenskabelige team glæder sig vist nok meget til at få et
friskt, ungdommeligt indspark. 

Lærerkollegiets hestepiger glæder sig også meget til at indlemme Bettina i ”folden”, for ud over at hun
interesserer sig for amerikansk fodbold og X Games, er Bettinas passion dyr i almindelighed og heste i
særdeleshed. Vi glæder os til samarbejdet.

Sangbøgerne...
er stadig i restordre. Det vil blive annonceret på intra, når de dukker op, så elever, der måtte mangle én
eller har brug en erstatning for den gamle, kan få fat i en ny på kontoret mod at betale 150 kr. 

Et godt tilbud fra fru Madsen og SkoleOle:
Knapt er den lange skolesommerferie overstået, før muligheden for en kort sensommerferie i LEF-regi
byder sig. Alle familier på Lille Egede Friskole inviteres til en anderledes, billig, afslappet familieferie
fra fredag d. 1.9 til søndag d. 3.9., hvor man bor på Bopladsen og sover i telt. Se mere på Intra. 



Nyt fra...

SFO Gimle:
Beskeder
Beskeder til sfo overdrages bedst og hurtigst via INTRA. Beskeder angående samme dag (fx ændringer
i bus/hente-tider) SKAL SENDES TIL SFO INDEN KL 12.45. Ændringer herefter skal ringes ind efter
kl. 13.15

Garderober og tøj
Garderoberne bedes tømt hver fredag, så der kan rengøres for mudder og støv. Det er vigtigt for os alle,
men især for de børn og voksne, som slås med støv-allergi.
Da vi har de mest fantastiske ude-arealer med mulighed for både mudderleg og vandpytte-ræs, er det
vigtigt, at dit barn har en opdateret pose med ekstra-tøj i garderoben.
Husk at skrive tydelig navn i tøj og sko - mange børn har fået nye ens sko, og det er surt, når det sidste
par i garderoben består af én i nr. 31 og én i nr. 33 ! Desuden har glemt tøj rigtig svært ved at finde
"hjem igen", når det ikke er forsynet med navn.

Legeaftaler / Afhentning af andres børn 
Legeaftaler er noget vi som udgangspunkt godt kunne tænke os blev lavet hjemmefra. I de situationer,
hvor der er et pædagogisk bevæggrundlag for at hjælpe de sociale relationer lidt på vej, tager vi en indi-
viduel beslutning Det skal præciseres, at for at tage andres børn med hjem fra sfo skal der ligge en afta-
le hos sfo, hvor forældrene giver lov til,  at  deres barn kan køre med andre herfra. Ved ”pludseligt
opståede legeaftaler” er det nødvendigt, at sfo'en får et opkald fra en forælder til det barn, som skal tage
med et andet barn hjem, herom.

Legetøj.
I SFO Gimle er det som hovedregel ikke tilladt at medbringe eget legetøj – heller ikke diverse mapper
med samlekort. 
Legetøj er velkomment i ferie-sfo, men medbringes HELT på eget ansvar. Vi forbeholder os ret til at
bede om, at det bliver lagt i tasken i visse tidsrum.

Lus 
 Vi elsker dyr i Gimle, BARE IKKE LUS!! Husk at kæmme for lus HVER søndag. Hvis I er så "heldi-
ge" at "få bid", så meddel det til klasselæreren - I er helt sikkert ikke de eneste. Når barnet er behandlet,
kan det komme i skole igen.

Pasningsmad
I tidsrummet 13.45-14.30 serveres dagens pasningsmad. Det er ikke en mulighed at få mad senere (lek-
tiecafe-børn undtaget, hvis aftalt på forhånd).

Morgen-sfo
I morgen-SFOen tilbyder vi de børn, der kommer før kl.7.45 morgenmad bestående af havregryn med
mælk (eller hvis man er heldig, i grødform), hvor vi også sørger for den laktosefri mælk til dem, der har
dette behov.

På SFO Gimles vegne

Janne B. Madsen



Skoleleder Thomas:
Kære alle på Lille Egede

Hjertelig velkommen tilbage efter endt ferie. Jeg håber, at den har været god, hvor end I har måttet be-
finde jer. I skrivende stund skinner solen fra en skyfri himmel, men sådan har det jo ikke været hen
over sommeren. Vejret i juli har ikke været det bedste, men nogen gange har det ikke den helt store be-
tydning, så længe man selv, og ens kære, har det godt.

Til alle vore nye elever og forældre fra 0. klasse og andre klasser, skal der lyder et STORT velkommen
til LEF. Der er 16 nye 0. klasses elever og fem nye elever i henholdsvis 2. kl., 3. kl., 5. kl. og 6. kl. - Vi
ser frem til at lære jer og jeres forældre endnu bedre at kende i de kommende år.

Som tidligere nævnt, ansatte vi pr. 1. 8. Bettina Christensen som ny lærer på LEF. Bettina skal primært
være omkring 6. og 7. klasse, men også andre elever får glæde af ungdommens vise sten. Naturligvis
skal der også lyder et velkommen til dig:)

Mens I alle har holdt sommerferie, har der været travlt på skolen; Gulvet i Blåt Hus er flere steder ble-
vet renoveret, og tømrerne i gymnastiksalen er fortsat i fuld sving med at udbedre loftet. Det bliver (tror
jeg) rigtig flot at se på og ikke mindst en KÆMPE forbedring ift. akustikken. 

Vi holder fortsat fast i, at Blåt Hus hen over efteråret får ny beklædning og isolering, således at børnene
og vi voksne bedre kan holde varmen i de kolde måneder.

Allerede nu kan vi annoncere en vigtig dato på skolen og i børnehaven; Fredag d. 6. april 2018 holder
hele instituttet lukket, da vi er på den årlige personaleweekend. Lukket, er måske så meget sagt… 
Reelt er det kun personalet, der ikke er tilstede. Ligesom sidste skoleår skal alle elever fortsat være i
skole, men det er jer forældre, der varetager undervisningen. Mere om det når vi nærmer os dagen.  

Jeg vil slutte mit lille skriv med at ønske jer velkommen tilbage til det nye skoleår. Jeg glæder mig til at
se jer på onsdag kl. 17.00 på boldbanen.

Bedste hilsner 
Thomas



Hvad sker på skolen
August September Oktober

1 1 1

2 2 2

3 3 3 Lærermøde

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

5 5 Lærermøde 5 Forældremøde, 3. kl.

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 Forældremøde, 1. kl. 12

13 13 Topic Days 7. - 9. kl. 13 Motionsdag

14 Forældremøde, 8. og 9.kl. 14 Topic Days 7. - 9. kl. 14 Efterårsferien begynder

15 15 Topic Days 7. - 9. kl. 15

16 16 16

17 Faglig dag i Tivoli, 9. kl. 17 17

18 18 18

19 19 Forældremøde, 7. kl. 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 Skolefotograf 26 Bestyrelsesmøde
Efterårsmøde 

27 27 Skolefotograf 27 Faglærerugen slutter

28 28 28

29 29 29

30 30 30

31 Venskabsdag, 4. og 9. kl. 31 Samtaler, 1. kl.

November December Januar Februar 

7.

8. + 9.
14.
15.

21.
30.

Lærermøde
Samtaler, 1. kl.
Samtaler, 8. kl.
Samtaler, 7. kl.
8. kl. på Holbæk 
Museum
Samtaler, 7. kl.
Bestyrelsesmøde

4. - 8.
5.
11.
18.

Projektuge, 7. - 9. kl.
Lærermøde
Projektfreml.
Venskabsdag, 4. + 9. 
Sidste skoledag før 
juleferien
Juleafslutning

8.

9.

Første skoledag 
efter juleferien
Lærermøde

6.
10. - 18

26. -
2/3

Lærermøde
Vinterferie 
Introforløb for 8. kl.


