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Sommeren er forbi nu,
men det blev den solrigeste i dansk vejrhistorie, så der burde have været rig lejlighed til at fylde sig
med D-vitamin og dermed være godt rustet til den mørke tid i den henseende. Heldigvis lader det til, at
det gode vejr strækker sig ind i efterårsferien. 

Vejret viste sig også fra sin allerpæneste side, da vi på LEF havde besøg af journalist Morten Reil fra
Magasinet Friskolen. Hvilke indtryk fra besøget, Morten Reil har valgt at videregive, vil vise sig, når
reportagen bringes i ét af de kommende numre af medlemsmagasinet. Det bliver interessant at læse,
hvordan andre ser skolen.

Det første kvarte skoleår rundes traditionen tro af med en motionsdag, hvor skolens elever ad forskelli-
ge ruter når frem til det fælles samlingssted ved Klintegårdsvej, hvor Skole-Ole og Hanne venter med
forfriskninger, inden turen går de sidste ca. 3 km tilbage til LEF og til velfortjent efterårsferie.

Vi er på vej ind i forkølelses- og influenzaperioden, og det er derfor oplagt at minde om proceduren ved
sygemelding: Vi vil meget gerne have besked om morgenen på barnets første sygedag, og vi beder om,
at sygemeldingen skrives ind i kontaktbogen på intra med sekretær Mona og klasselæreren som mod-
tagere. Så bliver meddelelse om fraværet givet videre på vores morgenmøde.

Faglæreruge 
Første uge efter efterårsferien er faglæreruge, hvor klasselærerne har tid til at afholde individuelle sam-
taler  med eleverne,  og hvor klasserne har  nogle af deres  faglærere hele dage ad gangen.  Eleverne
møder alle dagene i faglærerugen fra kl. 8.40 til kl. 13.15. 

Umiddelbart efter faglærerugen afvikles skoleårets første omgang skole-/hjemsamtaler. Samtalerne an-
nonceres på forældre-intra, hvor der er mulighed for at skrive sig på efter først-til-mølle-princippet.

Pitstop på Klintegårdsvej 



Halloween
Allehelgensaften, eller All Hallows Eve, eller – som vi efterhånden kender den oprindeligt keltiske
nytårsfest bedst – Halloween, fejres også i år af børnene på LEF. Ikke den 31. oktober, som den måske
burde, men fredag den 2. november, hvor der så til gengæld både er halloween-fællesfortælling om
morgenen,  og hvor elevrådet afholder halloween-sodavandsdiskotek i  Valhalla  fra kl.  15.30 til  kl.
17.30. Alle er velkomne til at være udklædte hele dagen, og skulle der være forældre, der ligger inde
med velegnede rekvisitter eller har lyst til at hjælpe, må de meget gerne melde sig til Amy. Der er bil-
letsalg i uge 43, og Valhalla pyntes op torsdag den 1. november.

Børneforskningens ”grand old man”
Det er lykkedes bestyrelsen at hverve Per Schultz Jørgensen til at holde foredrag, når der inviteres til
efterårsmøde torsdag den 1. november kl. 19.00. Per Schultz Jørgensen er børneforsker, ”familie-
professor” og tidligere formand for Børnerådet,  og han har skrevet en række både artikler og bøger,
bl.a. ”Robuste børn” fra 2017, som handler om at hjælpe børn til at navigere i en turbulent verden. Lad
os håbe, Per Schultz Jørgensen er robust nok til ikke at lade sig skræmme af halloween-uhyggen i
Valhalla...

Nyt fra...

Skoleleder Thomas:
Kære alle på Lille Egede

Det er nu blevet oktober og efteråret er efterhånden over os. Inden længe har vi Skolernes årlige mo-
tionsdag, som vi tænker at afholde som de foregående år med diverse gåture etc.

Siden skolestart er følgende elever påbegyndt på Lille Egede Friskole:
Emma i 4. klasse og Laurits i 5. klasse. Vi ønsker jer og jeres forældre velkommen på skolen og ser
frem til at godt samarbejde med jer.

Vi har også en lærer, Rikke Friberg, som er gået af på barsel. Som vikar for Rikke har vi ansat Kristian
Keller Pedersen, der allerede er påbegyndt. Kristian er fortsat under uddannelse fra Ollerup Seminari-
um, hvor han, efter sommerferien 2019, igen påbegynder sit studie. Også til Kristian skal der herfra ly-
der et stort velkommen.

Vi er også kommet godt igennem alle vore lejrskoler – dog må det siges at 1. og 2. klasse fik deres ild-
dåb, da de overnattede i telte på skolens område, hvor vejret ikke helt viste sig fra sin bedste side. Der
var nogle, der fik lidt vand indenbords!

Fredag d. 23. november lukker vi skolen og børnehaven kl. 11.30, da vi afholder kursusdag for alle
vores personaler. I bedes i den henseende sørge for at hente jeres børn senest kl. 11.30. Vi skal nok sør-
ge for, at bus-børnene kommer med den rigtige bus hjem� �

Venligst husk, at bestyrelsen afholder Efterårsmødet torsdag d. 1. november om aftenen, hvor vi får be-
søg af en ombejlet herre, nemlig Per Schultz Jørgensen, der er en anerkendt børne– og ungeforsker med
dannelse, sociale relationer og familieforhold som de vigtige omdrejningspunkter i livet. Per er foruden
at være uddannet lærer, psykolog mm. forfatter og har desuden udgivet et hav af artikler. Så sæt et
KÆMPE KRYDS d. 1.11. (aften) i jeres kalendere. Indbydelse er udsendt på skoleintra.

Rigtig god efterårsferie til jer alle
Bedste hilsner 

Thomas



SFO Gimle:
I SFO Gimle er vi godt klar over, at vi låner jeres børn i deres fritid. Det betyder blandt andet, at vi prø-
ver at have så få regler som muligt, og at de regler, som vi synes er nødvendige, handler om, hvordan vi
behandler hinanden og hvordan vi passer på os selv og hinanden. Vi forsøger så vidt muligt at skabe
gode rammer for leg og for udvikling og at inddrage børnene og deres ideer og forslag.

”HVER GANG DU GØR NOGET FOR DIT BARN, 
SOM DET SELV KUNNE HAVE GJORT, 

STJÆLER DU EN BID AF DETS UDVIKLING ”

Noget om at være ude og at slå på hinanden :)

I SFO Gimle har vi udedag en gang om ugen, oftest om mandagen. Vi prøver så vidt muligt at gøre det
året rundt, men vejret kan jo komme i vejen. I de gode og varme måneder nyder vi godt af Bopladsen
og de aktiviteter, vi kan lave der, og vi lukker på udedagen helt ned for SFO's lokaler.

I de mere våde og kolde måneder bruger vi flisegården foran SFO'en til aktiviteter, bål og lign. I den al-
lerkoldeste tid vil der dog være mulighed for de mest kuldskære til at være kreative indenfor i det ene
af vores lokaler. Fælles for alle årstider er, at man altid skal have tøj med til vejret.

Vores udedage er også vores rollespilsdage. Det er her, I trækker i vikinge- og jætte-dragterne, trækker
våbnene og går i krig. Det er også her, at kro-pigerne kommer forbi med "Den rullende kro", og hekse-
ne af og til dukker op.

Om sommeren bruger vi Bopladsen og omkringliggende områder til rollespillet,. Når det bliver vådt og
smattet, flytter krigen om på den anden side af Gimle. Nogle gange dyster vi en mod en i arena-kampe
og vinder måske lækre præmier, andre gange tager vi fanerne frem, deler os op på hold og slås om fa-
ner og ære.

Det er måske godt at huske, at vi ofte har rollespil indtil kl. 16, og jo flere børn, der deltager, jo sjovere
er det.

Noget om glemmetøj

Husk at skrive tydelig navn i tøj og sko - mange børn har fået nye ens sko/støvler, 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 fin -
de "hjem igen", når det ikke er forsynet med navn.

Noget om mobiltelefoner

I morgenpasning må 4. klasse benytte deres telefoner i Bonnies rum. Om eftermiddagen i SFO må 4.
klasse benytte telefoner på lige fod med Playstation og PC, når disse er i brug. Der må ikke tages nogen
former for billeder eller  video overhovedet i  SFO. Legeaftaler aftales hjemmefra og ikke via SFO
telefonen. 4. klasse må gerne ringe ved aftale med voksen.

I feriepasning er det tilladt at medbringe og bruge iPad og mobiltelefoner, dog maks. 45 min. om dagen
og efter de voksnes anvisninger. 

På Gimles egen hjemmeside kan I blandt mange andre ting finde ugens madplan, de vigtigste regler i
vores rollespil og et skriv - “Hvordan er det med…” med svar på en hel del ting omkring Gimle.

https://padlet.com/jannebmadsen/Sfogimle


Hvad sker på skolen
Oktober November December

1 1 Efterårsmøde - foredrag v/Per 
Schultz Jørgensen kl. 19

1

2 Lærermøde 2 Halloween sodavandsdiskotek 2

3 Faglærerdag 7. - 9. kl. 3 3

4 4 4 Lærermøde

5 5 5

6 6 Lærermøde 6

7 7 Forældremøde, 9.kl., kl. 17
Samtaler, 5.kl.

7

8 UJ-/Praktikuge begynder 8 Samtaler, 5.kl. 8

9 9 SFO Hyggeaften for 2., 3. og 4.kl. 9

10 10 10

11 UJ-forældrearrangement kl. 17 11 11 Bestyrelsesmøde

12 Motionsdag 12 Samtaler, 4.kl. 12

13 Efterårsferien begynder 13 Bestyrelsesmøde
Samtaler, 6.kl.

13 Luciaoptog 

14 14 Samtaler, 6.kl. 14

15 15 Samtaler, 4.kl. 15

16 16 16

17 17 17

18 18 18

19 19 19

20 20 20

21 Efterårsferien slutter 21 21 Juleafslutning

22 Faglærerugen begynder
Bestyrelsesmøde

22 22 Juleferien begynder

23 23 Personaledag 
– skolen lukker kl. 11.20

23

24 24 24

25 25 25

26 SFO Hyggeaften for 0. og 1.kl. 26 26

27 27 27

28 28 28

29 Samtaler, 9.kl. 29 29

30 30 Cirkus Nissesjov i Korsør for 0.kl. 30

31 Samtaler, 9.kl. 31

Januar Februar Marts April

2.
4.

8.
21. - 25.

24.
28.

SFO åbner
Første skoledag 
efter juleferien
Lærermøde
Projektuge  for 7.,
8. og 9.kl.
Overnatning, 6.kl.
Projektfreml.

4. - 8.
5.

9. - 17.
20.

Litteraturuge
Lærermøde
Vinterferie 
Faglærerdag, 
7. - 9. kl.

1.
4. - 8.

5.
11. - 15.

13.

19.
20.

Fastelavn 
Faglæreruge
Lærermøde
Introforløb, 8.kl.
Forældremøde, 
9.kl.
Samtaler, 6.kl.
Faglærerdag, 
7. - 9.kl.
Samtaler, 6.kl.

2.
6.
11.

13 – 22.

Lærermøde
Arbejdslørdag
Generalforsamling
Påskeferie 


