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Det er hvidt herude...
Indrømmet, måske ikke imponerende mængder af hvidt, men alligevel nok til sammen med de seneste
dages kulde og solskin at danne en fin optakt til vinterferien. Endnu en fin optakt til vinterferien er fa-
stelavnsfejringen fredag den 9. februar, som ”Bifrost”, skolens lille elevråd, står for. Alle – både børn
og voksne – møder udklædte til sædvanlig tid, og efter en klassevis præsentation af udklædninger i for-
bindelse med morgensang, er der ”fri leg” i klasserne, før dagen sluttes af med tøndeslagning, diverse
konkurrencer og kåringer. Det meste foregår på traditionel LEF-vis, dog med undtagelse af tøndeslag-
ningen, som i år er flyttet udendørs. Dagen slutter kl. 13.15 for alle elever.

Også det store elevråd, ”Sleipner”, har et arrangement på bedding. Det drejer sig om et ”Valentine
Vinterbal” for eleverne fra 5. til 9. klasse fredag den 23. februar. Yderligere information om arrange-
mentet, herunder hvordan man tilmelder sig, kan læses på skoleintra.

Flotte præstationer ved skolefodboldstævnet
Ved skolefodboldstævnet i Skælskørhallen den sidste weekend i januar var LEF fint repræsenteret, og
der blev hjembragt flere medaljer til skolen: 7. kl.'s piger blev nr. 1 i deres pulje, mens både 5. kl.'s pi -
ger og 9. kl.'s drenge fik en andenplads. Stort tillykke til spillerne og et lige så stort tillykke til 0. kl.,
der under erfaren og kyndig ledelse af Heidi vandt heppekorsprisen med deres festlige optrin og hjem-
megjorte pomponer. Som en sidebemærkning kan det nævnes, at Ursula, der jo ellers ikke er så velbe-
vandret i fodboldkredse, kunne fejre sit 25-års jubilæum som hepper på lægterne.

Bopladsen i "vinterdragt light"



Udskolingsaktiviteter og faglæreruge 
Eleverne i 9. kl. havde i slutningen af januar besøg af UU-vejleder Søren Kjær, som hjalp dem i gang
med at tilmelde sig næste skoleår på www.optagelse.dk. Sølle 45 skoledage har de unge mennesker i
skrivende stund tilbage, inden de skriftlige prøver afvikles, og derfra går det stærkt. Også eleverne i 8.
kl. er ved at forberede sig på, hvad de vil efter LEF-tiden: De skal i uge 9 i introforløb på to forskellige,
selvvalgte ungdomsuddannelser. 

Ugen efter 8. kl.'s introforløb – fra mandag den 5. til fredag den 9. marts – afvikles skoleårets anden
faglæreruge, hvor der til hver klasselærer er afsat tid til individuelle samtaler med eleverne, og hvor
klasserne i den udstrækning, det lader sig gøre, har deres faglærere en hel dag. Efter elevsamtalerne er
det tid til forårets skole-/hjemsamtaler. Hvilke datoer, der afholdes samtaler i de enkelte klasser, lægges
ind på forældreintra i et skema, hvor forældrene skal skrive sig på ud for det ønskede samtaletidspunkt.
Husk også at skrive samtaletidspunktet ind i hjemmets kalender. I faglærerugen møder alle elever kl.
8.40 og har fri kl. 13.15, medmindre klassen deltager i ud-af-huset-aktiviteter, eller der foreligger særli-
ge aftaler med valgfagslærere.

Nyansættelse
Med tiltrædelse pr. 1. marts har skolen ansat pædagog Niels Peter Johannsen. Niels Peter vil dels skulle
indgå i teamet i Gimle, dels varetage støtteopgaver i indskolingen. Vi byder velkommen til LEF og
glæder os til samarbejdet.

Generalforsamling på LEF og Landsmøde i Dansk Friskoleforening
Skolens generalforsamling er i år berammet til onsdag den 25. april. Den formelle indkaldelse til gene-
ralforsamlingen kommer senere, men sæt endelig kryds i kalenderen og kom og vær med, så besty-
relsen kan få ideer, inspiration og opbakning til det videre arbejde.

Dansk Friskoleforening afholder landsmøde den 5. - 6. maj i Kolding. Tilmeldingsfristen er 15. marts, 
landsmødet er også for skolekredsmedlemmer, og der loves ”stimuli til hjerne, hjerte og lattermuskler”.



Nyt fra...

Skoleleder Thomas:
Kære forældre, elever og andre med tilknytning til Lille Egede Friskole.

Uden for mit vindue daler sneen lige så forsigtigt ned og børnene kigger forventningsfulde op imod det 
hvide guld, der drysser glans ned over Stengården. Temperaturen er lige under frysepunktet og hånd-
værkerne, der fortsat er i sving med renoveringen af Blåt Hus, er netop gået hjem for i dag.

Det blå hus har skiftet kulør og i den kommende tid, skal vi nok finde på et nyt navn til Blåt Hus, da det
nuværende navn vil klinge en anelse hult fremadrettet. Vi mangler fortsat at få skiftet de to indgangs-
partier, men hovedparten af renoveringen er tilendebragt. Det ser – og føles – rigtigt dejligt!

I den senere tid har vi døjet med et yderst ustabilt netværk. Det er ikke internt i selve huset, den har væ-
ret gal, men derimod vores leverandør, der har haft diverse udfordringer ift. stabilitet af den lovede 300 
Mbit-forbindelse. Vi gør ALT, hvad vi kan, for at stabiliteten vender tilbage!!

D. 6. april holder skole og børnehave lukket, da personalet - sammen med bestyrelse - skal på den årli-
ge personaleweekend. Info er udsendt via forældreintra om dette. Omdrejningspunktet denne gang er 
”Teamsamarbejde”. Dette har været et fokuspunkt gennem hele dette skoleår. Lærerne og skolepæda-
gogerne har bl.a. gennemført et fælleskursus med det for øje, at ”forandring hos den enkelte er medska-
bende til forandring for vore elever”. Det har været en spændende proces, der endnu ikke er overstået.

Jeg vil ønske jer alle - elever som forældre - en rigtig god vinterferie. Pas på jer selv, hvis I drager nord 
eller sydpå, mod det hvide guld på de stejle bakker.

De bedste hilsner Thomas

8. kl. på "Værftet", Korsør, som led i historieprojekt.  Foto: Henrik Falch



Hvad sker på skolen
Februar Marts April

1 8. kl. på ”Værftet”, Korsør 1 Musikskolekoncert for 0. - 5. kl.
Kl.arr. med overnatning, 5. kl.

1

2 2 2 Påskeferien slutter

3 3 3 Lærermøde

4 4 4

5 Sundhedspl. i 8. kl. 5 Faglærerugen begynder
Gen.prøve, skr. fremst., 9. kl.

5

6 Lærermøde 6 8. kl. i Folketinget
Lærermøde

6 Personale-weekend
Forældre overtager uv./aktiviteterne

7 7 7 Personale-weekend

8 8 8

9 Fastelavn 9 Faglærerugen slutter 9

10 Vinterferien begynder 10 10 Samtaler, 7. kl.

11 11 11

12 12 12 Samtaler, 7. kl.

13 13 Samtaler, 4. kl. 13

14 14 Samtaler, 4. kl. 14

15 15 15

16 16 16

17 17 17

18 Vinterferien slutter 18 18

19 19 Samtaler, 8. kl. 19 Filmprojekt med Landsgrav, 7. kl.

20 20 Samtaler, 2. og 8. kl.
Gen.prøve, diktat og læsning, 9. kl.

20

21 21 21 FORÆLDREARBEJDSDAG 

22 22 Goddag-dag, komm. 0. kl.
Samtaler, 2. kl.
Kl.arr. med overnatning, 7. kl.

22

23 Vinterbal, 5. - 9. kl.
Kl.arr. med overnatning, 4. kl.

23 23

24 24 Påskeferien begynder 24

25 25 25 GENERALFORSAMLING

26 8. kl. i introforløb 26 26

27 27 27 St. Bededagsferie begynder

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

29 29 St. Bededagsferie slutter

30 30

31

Maj Juni August

1.
5. - 6.

8.
9.

10. - 13.
16.

17. - 18.
19. - 21.

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

5.
8.

12.
25.  -  29.

30.

Grundlovsdag
Musikfestival
Lærermøde
Emneuge
Sommerferien begynder

15.
27. - 31.

Første skoledag efter ferien
Lejrskoleuge


