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"Julen er over os, rundt om os og i os. 
Modstand er nytteløst, intet kan befri os. 

Dog er der et, der hjælper en smule, 
simpelthen selv at begynde at juble." 

Citatet er Piet Heins, og det rammer vel egentlig meget godt: Ligegyldigt om vi hører til dem, der glæ-
der sig uhæmmet, eller til dem der synes, julen er et materielt ræs, så sniger den sig ind på os og omfav-
ner os lidt efter lidt her i december. Ikke mindst på LEF, hvor bl.a. Amys fløjtespil til morgensang, klas-
sernes julepynt til træet i Valhalla, 4. kl.'s Lucia-optog, franskholdenes julefrokost, 2. kl.'s nissespil og
traditionen med at sætte grød og øl op til Mulle og Hyggen er faste decemberritualer. 

Juleafslutningen,
som i år finder sted mandag den 18. december, er én af de fasttømrede traditioner. Godt nok er den én
af de mødepligtige skoledage, men det er bestemt én af de hyggelige skoledage. Invitation til aftenen
ligger på http://www.lilleegede.skoleintra.dk. 

Nyt skema:
Første skoledag efter juleferien er mandag den 8. januar, hvor eleverne møder efter sædvanligt skema,
som dog kun er i funktion de første to undervisningsuger i det nye kalenderår. Fra uge 4 er der nyt
skema, som vi skal huske at pakke skoletaske efter.

Elevrådet:
Skolens elevråd har mange gode idéer til, hvordan skoledagen kan blive bedre for små og store. Fra
dagligdagen kan nævnes, at rådet har fokus på morgensang og på hvordan vi får flere til at synge med
og synge højere. Musiklærerne har også rettet fokus mod dette morgenritual, så der afprøves for tiden
ind imellem nye metoder til at højne sangglæden. 

Eleverne fra 2. kl. opfører nissespil for skolens øvrige elever

http://www.lilleegede.skoleintra.dk/


Også på arrangementssiden har elevrådet noget i støbeskeen: Fastelavn, der i dette skoleår afvikles
fredag den 9. februar, plejer det ”lille” elevråd at stå for, og det ”store” elevråd har besluttet at afholde
vinterbal fredag den 23. februar for eleverne i det brune hus. Der er altså flere festlige arrangementer at
se frem til i en mørk tid.

Uddannelsesvejledning:
LEF's hidtidige UU-vejleder, Jacob Hansen, har fået andre arbejdsopgaver fra årsskiftet, så efter julefe-
rien hedder vores vejleder Søren Kjær. Søren kan træffes på mobil 30106965 eller på mailadressen
soren@uuvestsjaelland.dk. Vi glæder os til samarbejdet.

Skolefodbold:
For 45. gang spilles der skolefodbold i Skælskør Hallen. Det sker i weekenden 27. - 28. januar 2018, og
flere af skolens klasser har tilmeldt ét eller flere hold. Skulle elever, forældre og ansatte have tid og lyst
til at komme og heppe, er de mere end velkomne. Det plejer at være festligt og fornøjeligt – og ek-
stremt larmende...

Nyt fra...

Bestyrelsen:
Bankskifte og forhøjede skolepenge
Bestyrelsen har gennem en længere periode ønsket et bankskifte. Det er nu lykkedes at finde en bedre 
bank, og vi har derfor på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at skifte bank. Det giver nogle årlige be-
sparelser, som bestemt er værd at tage med. Bestyrelsen har endvidere besluttet, at skolepengene forhø-
jes med 100 kr. pr. barn pr. måned fra næste skoleår, dvs. fra den 1. august 2018. Der er flere årsager til 
dette. Dels at SFO’en får mindre offentligt tilskud end tidligere. Dels at børnetallet er faldende, hvilket 
betyder at de yngste klasser har færre elever. Begge dele påvirker naturligvis skolens samlede økonomi 
negativt. For at bevare en fornuftig økonomi har vi derfor valgt at hæve skolepengene. I kan høre mere 
herom på generalforsamlingen til foråret. Datoen oplyses senere. 

Forbedringer i blåt hus
Vejret er efterhånden råt, og vi har nu heldigvis udsigt til, at forholdene i blåt hus bliver forbedret. In-
den længe går tømreren i gang med at isolere, og der kommer også nye døre. En del af arbejdet vil fore-
gå mellem jul og nytår, så der bliver færrest mulige gener for børn og voksne. Vi glæder os meget til at 
se - og mærke – resultatet.

Datoer til kalenderen
Fredag den 6. april 2018:  Forældre underviser klasserne. Husk at få det planlagt. Både skole, børne-
have og SFO holder lukket hele dagen. Derfor skal alle vi forældre på banen ligesom sidste år. 
Arbejdsdag den 21. april 2018: Vi håber, at se jer alle sammen til arbejdsdagen. Det er så hyggeligt at 
løfte i samlet flok. Og husk at arbejdsdagen faktisk er en del af ”pakken”, når du vælger friskolen til dit
barn. 
Torsdag den 1. november 2018: Foredragsaften. Det er lykkedes os at booke Per Schultz Jørgensen. 
Per Schultz Jørgensen er professor og en dygtig formidler. Glæd jer til et inspirerende og lærerigt fore-
drag om pædagogik, familieliv og børn. Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu.

Tak for i år
I bestyrelsen siger vi alle tak for året, der snart er gået. Tak til alle ansatte, der har gjort det fantastisk 
igen i år, tak til alle jer, der har deltaget i de forskellige arrangementer, der har været på skolen, tak for 
jeres henvendelser med gode idéer og tak for jeres tillid til os som bestyrelse. 

Vi ønsker alle børn, forældre og ansatte en Glædelig Jul og et Godt Nytår
Venlige julehilsner fra

Bestyrelsen på Lille Egede Friskole

mailto:soren@uuvestsjaelland.dk


Skoleleder Thomas:
Kære alle med tilknytning til LEF

Rend mig venligst IKKE i traditionerne….

Den 13. december havde 4. klasse Luciaoptog med lys, guitarspil og fin sang. Arrangementet var meget
traditionsrigt, men med et 2017-strejf på den gode måde. Tak for det 4. klasse; I var rigtig dygtige.

Alle vores årlige traditioner ser såvel personale som elever meget frem til. Jeg har tidligere oplevet, at 
elever har henvendt sig til mig ved ændringer i vores årshjul ift. forskellige arrangementer. Eller måske 
bare hvis vi har planlagt begivenheden på en lidt anderledes vis, end vi plejer. ”Hvorfor skal vi ikke..?” 
eller  ”Har I glemt at ……?”, spørger eleverne ind til. Og så må jeg jo til at forklare, hvordan og hvor-
ledes, da børnene naturligvis har ret til at vide, hvorfor ændringen er sket.

Forandring ER svært for alle mennesker – vi er vanedyr, der ofte har det bedst ved at gøre, som vi ple-
jer. Og vi skal naturligvis heller ikke lave ureflekteret om på noget, der umiddelbart fungerer fint. Men 
vi har både en forpligtigelse til - og en nysgerrighed på - at skabe små forandringer omkring skolens, 
SFO´ens og børnehavens virke. Det er, i mine øjne, den vej, en skole helst skal gå� �

Juleferien dette skoleår er ekstra lang grundet reglen om, at vi skal holde åbent på skoledelen til den 
sidste lørdag i juni måned, samtidig med at vi ”kun” skal have 197 skoledage. Husk derfor, at jeres 
børn først møder ind i skole igen fra mandag d. 8. januar. Både SFO og børnehave har dog åbent igen 
fra tirsdag d. 2. januar.

OBS: Fra og med uge fire skifter vi til nyt skema, så vær venligst opmærksom på dette.

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle med tilknytning til Lille Egede Friskole og fribørnehave en 
rigtig god jul og et godt nytår.

Julen er - og bør være – på børnenes præmisser.

Mange glade julehilsener 
Thomas

Grød og øl til Mulle og Hyggen



Hvad sker på skolen
December Januar Februar

1 3. og 8. kl. i Krabasken, Slg. 1 1

2 2 2

3 3 3

4 Projektuge begynder for 7. - 9. kl.
Cirkus Nissesjov for 0. kl.

4 4

5 Tandlægebesøg i 6. kl.
Lærermøde

5 5

6 6 6 Lærermøde

7 7 7

8 Projektugen slutter 8 Første skoledag efter juleferien 8

9 9 Lærermøde 9 Fastelavn

10 10 10 Vinterferien begynder

11 Projektfremlæggelser, 7. - 9. kl.
Personalemøde, Ravnereden

11 11

12 12 12

13 4. kl. går Lucia-optog 13 13

14 14 14

15 15 15

16 16 Bestyrelsesmøde 16

17 17 17

18 Venskabsdag, 4. og 9. kl.
Juleafslutning

18 18 Vinterferien slutter

19 Juleferien begynder 19 19

20 20 20

21 21 21

22 22 Nyt skema træder i kraft 22

23 23 23 Vinterbal, 5. - 9. kl.

24 24 24

25 25 25

26 26 26 8. kl. i introforløb

27 27 27

28 28 28 0. og 1. kl. i Slagelse Teater 

29 29

30 30

31 31

Marts April Maj Juni

2.

5. - 9.
6.

13. + 14.
19.

20. + 22.
22.

24. - 2/4

Evaluering af 
introforløb
Faglæreruge
8. kl. i Folketinget
Lærermøde
Samtaler, 4. kl.
Samtaler, 8. kl.
Samtaler, 2. kl.
Go'dag-dag
Påskeferie

3.
6. - 7.

10. + 12.
21.
27.

Lærermøde
Personaleweekend
Forældrene under-
viser den 6. april
Samtaler, 7. kl.
Arbejdsdag
St. Bededag

1.
5. - 6.

8.
9.

10. - 13.
16.

17. - 18.
19. - 21.

Lærermøde
Friskoleforen. årsmøde
Infomøde, komm. 0. kl.
Bedsteforældredag i 
Ravnereden
Kr. Himmelfarts-ferie
8. + 9. kl. i Det Kgl. 
Teater 
Teltlejr
Pinseferie

5.
8.
12.

25.  -  29.
30.

Grundlovsdag
Musikfestival
Lærermøde
Emneuge
Sommerferien 
begynder


