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Ferie, ferie, ferie...
Traditionen tro blev der sunget igennem, da vi fredag
rundede skoleåret af med at synge ferieklassikeren fra
”Far til fire”-filmen. Og taget var tæt på at lette, da
samtlige børn og voksne under Skole-Oles ledelse for
fulde decibel ønskede hinanden ”RIGTIG GOD
SOMMERFERIE”. Forude venter seks uger med forhå-
bentlig en masse solskinstimer, lune aftener, afslapning
og gode oplevelser. 

Inden der lukkes ned for sommeren i SFO Gimle, går tu-
ren til musik- og legefestivalen ”Vilde Vulkaner” i Vor-
dingborg. Det plejer ikke at være kedeligt!

Farvel og goddag:
I forbindelse med skoleafslutningen måtte vi sige farvel
til Mette, der har valgt nye udfordringer. Mette ønskes
pøj-pøj i det nye job. Til at overtage Mettes opgaver her
på stedet har vi ansat Liselotte. Velkommen til, Lise-
lotte. Vi glæder os til samarbejdet. 

Lejrskole:
Allerede halvanden uge efter skolestart drager elever i 4. - 9. kl. på lejrskole, og et par dage senere 
følger eleverne i 1. - 3. kl. trop. Lejrskolerne kan muligvis føles som noget af en udskrivning oven i alle
de andre, men der er som regel fuld valuta for pengene i forhold til fællesskabet i klassen og børnenes 
mulighed for at øve sig i selvstændighed. Turene er også en oplagt mulighed for, at elever og lærere kan
lære hinanden at kende på en anden måde, end det er muligt i en skolehverdag.

Har der ikke i jeres barns klasse været afholdt forældremøde om lejrskolen inden sommerferien, vil der 
højst sandsynligt blive indkaldt til et sådant umiddelbart efter skolestart i august måned, så hold øje 
med intra.

Erhvervspraktik:
Eleverne i udskolingsklasserne mærker jævnligt 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 skoleår ud og stifte bekendtskab 
med to forskellige ungdomsuddannelser i uge 11 2019, og eleverne i kommende 9. kl. er godt i gang 
med at finde de praktikværter, der skal introducere dem til arbejdsmarkedet i ugen inden efterårsferien i
den såkaldte erhvervspraktik.  

Men, men, men – nu gælder det i første omgang om at holde ferie og samle kræfter til et nyt skoleår. 
Rigtig god ferie. Husk at gå med bare tæer i sandet, kast sten i vandet, gå rundt i nattøj en hel dag og 
spis en stor is...

På vej mod sommerferie...



Nyt fra...

Skoleleder Thomas:
Kære alle med tilknytning til Lille Egede Friskole.

Endnu et skoleår går på hæld og der er i skrivende stund  tre skoledage tilbage for vore elever.  Solen 
skinner på fuldt blus, hvilket altid er med til at skabe yderligere glæde ved udsigten til en sommerferie.

Det forgangne skoleår har budt på mange spændende ting. Jeg nævner i flæng; en renovering af salen 
og vores indskolingshus. En musical, hvor vi fik lyttet til vores egen udgave af Skatteøen og hvor vore 
elever i den grad fik vist deres skills ift. drama og musik – det var en rigtig god oplevelse! Diverse 
overnatninger på Bopladsen, hvor klasselærere, Janne og Ole har introduceret eleverne til livet før en 
smartphone, og hvor det gode fællesskab bliver løftet op på et højere plan. Foruden disse begivenheder/
aktiviteter er der altid en masse andre gode ting, som der hele tiden pågår, og som er medskabende til at
gøre Lille Egede Friskole og Fribørnehave til et rigtig godt sted at være barn. 

Når jeg har rundvisninger med kommende forældre, bruger jeg ofte begrebet ”en børnevenlig skole”, 
hvor det gode børneliv får ekstra plads et udfolde sig på. Dette mener jeg, er en helt grundlæggende og 
særegen egenskab for Lille Egede, men det kommer jo ikke af sig selv. Det gror og vokser sig stort ud 
af den synergi som forældre, elever og personaler hele tiden er en del af. Mange tak for det alle sam-
men!

I foråret var der optrap til storkonflikt i Danmark. Dette fik os til at træde på bremsen ift. planlagte ar-
rangementer. Heldigvis fik parterne afværget en konflikt i allersidste øjeblik og livet kunne gå videre 
for alle danskere - også her på LEF.

Vi skal (desværre) sige farvel til Mette Østergaard, der efter to år på LEF har valgt at fortsætte sin læ-
rergerning andetsteds. Mette er kendt for sin store faglige formåen, sit engagement og sit altid gode hu-
mør, der spreder glæde for de mennesker, som Mette omgiver sig med. Jeg vil ønske Mette alt det bed-
ste fremover og sige hende tak for et godt og lærerigt samarbejde gennem de sidste par år.

Heldigvis har vi allerede fundet en afløser i Mettes stilling. Vi afholdt ansættelsessamtaler i mandags, 
hvor udvalget ikke var i tvivl om, hvem der skulle peges på. Vi har ansat Liselotte Reimer, der er bosat 
i Korsør og har mange års erfaring med både dansklærerrollen og klasselærerfunktionen. Vi glæder os 
til at lære Liselotte endnu bedre at kende og ser frem til et godt samarbejde. Velkommen til Liselotte� �

Vores afgående elever på 9. årgang har i den grad også været med til at præge en dagsorden på LEF. 
Klassen har haft mange gode indslag til bl.a. morgensang og jeg er sikker på, at et flertal af vores elever
vil huske at drikke vand på varme dage – ellers blir´ du sindssyg� �. 

9. klasses eleverne vil uden tvivl blive savnet og de har også været med til at opbygge en musikalsk 
kultur, hvor vi nu skal have andre elever til at tage over på denne uformelle post. Klassens afgangsprø-
ver er gået fint og alle eleverne har gjort deres yderste for at vise deres faglige formåen og kunnen til 
prøverne. Tillykke med jeres fine karakter og alt muligt held og lykke til jer alle på jeres fremtidige 
ungdomsuddannelser.

Årets Flidspræmie går til Juliane Høvighoff Voetmann, der i den grad har formået at præstere over en 
længere periode, dels målt på de faglige aspekter, men i lige så høj grad på de sociale parametre. Ud 
over selve æren ved at modtage en flidspræmie, følger der 500 kr. med til Juliane. Et stort tillykke til 
Juliane herfra. Det er som vanligt lærerteamet omkring 9. klasse, der hvert år tildeler en elev den årlige 
flidspræmie.



Et STORT VELKOMMEN til vore nye 0. klasser og deres forældre, skal der lyde herfra. Vi glæder os 
meget til at lære jer alle at kende og ser frem til vores mangeårige samarbejde med jer.

Første skoledag efter ferien er ONSDAG D. 15. AUGUST, KL. 17.00 – 19.00 på boldbanen. I be-
des medbringe picnickurv mm.

RIGTIG GOD FERIE 

De bedste sommerlige hilsner 

Thomas

Bestyrelsen:
Skolens økonomi er god, men skolepengene stiger til august! 
Årsregnskabet for 2017 blev præsenteret på generalforsamlingen, og vi kan igen i år glæde os over et 
fint overskud og en generel sund økonomi. Men som tidligere nævnt er SFO-tilskud og børnetal for 
nedadgående og bestyrelsen har derfor - i et forsøg på at udvise rettidig omhu - valgt, at skolepengene 
skal stige 100 kr. pr. måned fra august 2018. Vi har nævnt det før, men hermed en venlig reminder 

Nyt ansigt i skolebestyrelsen
På generalforsamlingen blev Janne Dyrby valgt ind som suppleant i bestyrelsen. Janne er mor til 
Malthe i 0. klasse og Aksel i børnehaven. Velkommen til Janne. Vi glæder os til samarbejdet.

Renoveringen af blåt hus er veloverstået
Renoveringen af blåt hus er tilendebragt, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger herpå. Hvis øko-
nomien tillader det, påtænker bestyrelsen, at grønt hus i løbet af 2018 skal have en tilsvarende ”tur”. 

”Glad i låget” efter arbejdsdagen 
Tusind tak til alle jer der bidrog på vores arbejdsdag. Helt som vanligt fik vi ikke bare en masse fra 
hånden men også skøn suppe og is-dessert serveret i solskin. Og humøret….jamen altså, hvis du ikke 
var med i år så prøv at troppe op til næste arbejdsdag, for der ER bare noget trylleri forbundet med at 
udrette noget i fællesskab. Humøret stiger i løbet af sådan en dag. Det er ganske vist. Man kører hjem 
og er ”helt høj” og bare ”glad i låget” af samværet og de fælles ”landvindinger”. 

En skole med et særligt DNA 
I det forløbne skoleår har vi set mange eksempler på, at vores skole, Lille Egede Friskole, er en særlig 
skole. En skole med et særligt DNA, et DNA der simpelthen må sætte sig ”sunde spor” i vores børns 
sind. Tænk bare på de billeder og videoer som I formentlig har set fra teltlejren og tænk på den stem-
ning og de aktiviteter og optrædener, der var på musikfestivalen. Den kreativitet og de mange oplevel-
ser af fællesskab, nærhed og tryghed må ganske enkelt være sunde for sjælen og en helt utrolig værdi-
fuld bagage til livets vej. I de enkelte klasser er der også gennem året mange større og mindre arrange-
menter - cykelture, overnatninger, teaterbesøg, bespisningsarrangementer osv. osv. Det er i sandhed 
ikke nogen helt almindelig skole, vi har valgt til vores børn. Fra bestyrelsen vil vi gerne takke hele sko-
lens personale for deres fantastiske indsats i det forgangne skoleår. I formår både at vedligeholde og 
udvikle det værdifulde DNA, som man kunne ønske sig, at alle børn fik lov at mærke. Og I gør det 
bragende godt! Tusind tak for indsatsen! 

Vi ønsker alle en dejlig sommer!

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen



Hvad sker på skolen

August September Oktober
1 1 1

2 2 2

3 3 3 Faglærerdag 7. - 9. kl.

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8 UJ-uge for 8. kl.
Praktikuge for 9. kl.

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 Adventure trip start 12 Motionsdag

13 Pædagogisk dag 13 13 Efterårsferien begynder

14 Pædagogisk dag 14 14

15 Skolestart kl. 17 15 15

16 16 16

17 17 17

18 18 18

19 19 Faglærerdag 7. - 9. kl. 19

20 20 20

21 21 21 Efterårsferien slutter

22 22 22 Faglæreruge begynder

23 23 23

24 24 24

25 25 25

26 26 26

27 Lejrskole 4. - 9. kl. 27 27

28 28 28

29 Lejrskole 1. - 3. kl. 29 29

30 30 30

31 31

Go' sommerferie

Vi ses igen onsdag den 15. august

kl. 17.00


