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Fastelavn, faglæreruge og forældresamarbejde
Kong Vinter mandede sig aldrig rigtigt op i år, og takket være den milde vinter forlyder det, at lærken
allerede har ladet sine triller lyde i det sydvestsjællandske. Vinterhalvårets halvvejsmarkering – kyndel-
misse – er også passeret, så den er go' nok: Lysere og lunere dage er tæt på.

På Lille Egede Friskole sørgede det ”lille” elevråd, Bifrost, og Amy for, at vi alle fik fejret fastelavn
med manér. Der blev banket til tønderne, så splinterne føg gennem luften, kåret kattekonger og -dron-
ninger og dansemestre, og 5. kl. løb med dette års titel som ”Bedst Udklædte Klasse”. Tak til alle for en
festlig dag. For flere af vore elever var det første gang, de oplevede LEF-udgaven af fastelavn. Blandt
debutanterne var Wilma, der startede i 4. kl. dagen før. Hjerteligt velkommen til dig, Wilma. Vi må
desværre indrømme, at det ikke er hver dag, der er så farverigt på vores skole, men vi håber, du vil fal-
de godt til alligevel.

I den kommende periode vil samarbejdet mellem skole og hjem være meget synligt. I uge 10, fra man-
dag den 6. til fredag den 10. marts, afvikler vi skoleårets anden faglæreruge. Det betyder, at der til hver 
klasselærer er afsat tid til individuelle samtaler med eleverne, og at klasserne i den udstrækning, det 
lader sig gøre, har deres faglærere en hel dag. Efter elevsamtalerne er det tid til forårets skole-/hjem-
samtaler. 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. 

Fredag den 31. marts vil opgaverne i såvel skole som børnehave bliver overdraget til forældrene, mens 
personalet tager på personale-weekend. Mere herom under ”Nyt fra skoleleder Thomas”. 

Generalforsamling på LEF og Landsmøde i Dansk Friskoleforening
Foråret er som regel også tiden for at vælge nye folk – eller genvælge de gamle – til bestyrelserne rundt
omkring. Det gælder også i friskoleverdenen. Dansk Friskoleforening afholder landsmøde den 22. og 
23. april i Aarhus, og det vil sætte sit præg på dele af landsmødet, at Aarhus er europæisk kulturhoved-
stad i 2017. Programmet ser i hvert fald spændende ud. 

Skolens generalforsamling afvikles kort derefter, nemlig tirsdag den 25. april. Den formelle indkaldelse
til generalforsamlingen kommer senere, men sæt endelig kryds i kalenderen og kom og vær med, så be-
styrelsen kan få ideer, inspiration og opbakning til det videre arbejde.

Limbo-konkurrence Fastelavnsarrangørerne 



Nyt fra...

SFO Gimle:
I Gimle fryder vi os over, at vinteren ikke har været mere våd end som så. Det har betydet, at det næ-
sten hver eneste mandag vinteren igennem har været muligt at tilbyde rollespil, bål og hygge i flisegår-
den. Med foråret rundt om hjørnet er det også snart tid, at hele Gimle flytter på Bopladsen om man-
dagen. Så fortvivl ikke, hvis du om mandagen til fyraften ikke lige kan finde din ork, elverpige, smed 
eller korsridder: Gå blot trygt til pigerne i kroen (midt på bopladsen) – på et tidspunkt kommer alle del-
tagere der forbi efter ”mere liv” eller for at handle. 

Til foråret hører som regel også lidt udskiftning i garderoben, flyverdragten skal måske ikke helt hjem 
endnu, men et lidt mindre varmt alternativ til gode dage kan være rart at have på krogen. Men husk nu 
at skrive tydelig navn i, så er der færre stykker tøj, som ender i glemmekassen og dernæst hos Kirkens 
Korshær. 

Vores nye legeredskaber er  sat op, og både vippe og hængekøjer er et hit. Når solen får lidt mere magt, 
sætter vi solsejlet op over hængekøjerne og der vil også blive plantet lidt læ mod vestvinden.

Til sidst en opfordring til at slå et smut forbi  Gimles egen hjemmeside . Her kan man finde masser af 
information om det, vi går og pusler med i Gimle, herunder menuer for eftermiddagsmaden, populære 
opskrifter, regler for rollespil, opslag og tilmeldinger til arrangementer og meget mere.

På SFO Gimles vegne
Janne B. Madsen

Bestyrelsen:
Allerførst tak til jer der mødte op til vores foredragsaften i oktober, hvor vi havde besøg af fortælleren
Kasper Sørensen. Han var rigtig dygtig, og vi er naturligvis så småt i gang med at finde en ny, inspire -
rende foredragsholder til dette års fore-dragsaften. 

Økonomi: 
I skrivende stund er 2016-regnskabet for Lille Egede Friskole og Børnehaven Ravnereden ved at blive
afsluttet, og det tegner til, at vi igen i år får et tilfredsstillende overskud. Skolens likvide beholdning har
været temmelig stor, og vi har valgt at nedbringe gælden med 1,6 mio. kr. Det vil selvsagt betyde en be-
tydelig reduktion af renteomkostninger i de kommende år. Ledelse og bestyrelse har fokus på at bibe-
holde den fine økonomiske udvikling, og vi drøfter løbende, hvorledes vi vil gennemføre og finansiere
forbedringer af bygningsmassen. 
Bestyrelsen har godkendt budgettet for 2017, og vi har i den forbindelse valgt at prioritere renovering
forskellige steder på skolen. I samarbejde med personale og ledelse er det blevet besluttet, at der skal
ske en udskiftning af salens loft, som smuldrer ned på gulvet. Der søges en løsning, der også vil virke
lyddæmpende, så anvendeligheden for både skole, sfo og børnehave øges. Der skal også ske en forbed-
ring af forholdene i det blå hus, hvor særligt det ene lokale er meget koldt. Udover de nævnte forbed-
ringer er der også planer om en række mindre forandringer. Flere af jer har nok også opdaget, at lege-
pladsen har fået lidt nyt – blandt andet en vippe og stolper til hængekøjer, som hænges op, når foråret
melder sig. Også et udendørs overdækket klasseværelse vil være klart til at blive indtaget, når det bliver
lidt lunere. 

https://padlet.com/jannebmadsen/Sfogimle


Den 6. maj afholder vi den årlige forældre-arbejdsdag. Vi forventer og håber, at rigtig mange møder
op, så vi i fællesskab kan udrette en masse gode ting og hygge os sammen – helt som vi plejer. Så her -
med en opfordring til at reservere dagen i kalenderen.  
Årets generalforsamling afholdes den 25. april kl. 19. Der udsendes separat indkaldelse. 
Har I spørgsmål eller idéer til bestyrelsen, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os – f.eks. via
beskedsystemet på forældreintra.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen på Lille Egede Friskole

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

Kalenderåret 2017 er skudt i gang, og der er allerede fuld fart på. I Ravnereden er der en kraftig stig-
ning i børnetallet, hvilket bl.a. bevirker, at vi har opnormeret en anelse i personaleansættelsen. Jeg vil 
gerne benytte lejligheden til at sige hjertelig velkommen til alle vores nye børn og forældre i Ravnere-
den - vi glæder os over, at I har valgt Lille Egede som udfoldelsesplads for jeres kære små. Stigningen i
børnetallet, tænker jeg, kan tilskrives vores dygtige personalegruppe i Ravnereden, der hver dag gør en 
stor og positiv forskel for ravneungerne - tak for det!

Ravnereden har ligeledes fået tilknyttet Skoleintra som kommunikationsplatform. Jeg har kun modtaget
glade og tilfredse henvendelser vedr. denne nyerhvervelse.

Apropos nyerhvervelser; Skole og SFO har fået opsat en ny vippe og tre nye hængekøjer samt et lille 
klatrenet. I skoletiden er hængekøjerne primært tiltænkt eleverne i det Brune Hus, hvor de kan “hænge 
ud” og slappe af. Efter skoletid er det SFO´en der har brugsretten over hængekøjerne.

Fredag d. 31. marts afholder vi den årlige personale-weekend, hvor alle medarbejdere på LEF-matrik-
len er afsted på overnatning fra fredag til lørdag. Som tidligere nævnt lukker vi ikke skole og børneha-
ve!! Begge enheder holder åbent med hjælp fra jer forældre. De forskellige forældreråd er blevet 
kontaktet og får til opgave at dække dagen ind for netop deres klasse. SFO´en holder lukket den dag, så
når skoledagen slutter, skal eleverne afhentes.

Som bestyrelsen skriver, ser vores budget 2017 rigtig flot ud. Der er bl.a. plads til forbedring af eksiste-
rende bygningsmasse, hvilket har høj prioritet for os. Budget og børnetal hænger naturligvis sammen - 
og da der er kommet fire - fem ledige pladser i kommende 0. klasse, må I meget gerne sprede rygtet om
disse på LEF…

Torsdag i uge 8 modtog vi en ny pige i 4. kl. Vi vil gerne sige hjertelig velkommen til Wilma, der kom-
mer fra Skælskør skole. Wilma er storesøster til Amanda fra 3. klasse. Vi glæder os til at lære dig endnu
bedre at kende:)

De bedste hilsner Thomas



Hvad sker på skolen
Marts April Maj

1 1 Personale-weekend 1

2 2 2 FP9, Retskrivning og læsning
Lærermøde

3 3 7. kl. besøger DR P4 Sjælland 3 FP9, Matematik uden og med hjæl-
pemidler

4 4 Lærermøde 4 FP9, Dansk, skriftlig fremstilling

5 5 5 FP9, Engelsk, udtræksfag

6 Faglærerugen starter 6 Klassearr. med overnatning, 2. kl.
Personalemøde, SFO
Bestyrelsesmøde

6 Forældre-arbejdsdag

7 Lærermøde 7 7

8 8 Påskeferien begynder 8 FP9, Tysk, udtræksfag

9 Bestyrelsesmøde 9 9 Info-møde, kommende 0. kl.

10 Faglærerugen slutter
Klassearr. med overnatning, 0. kl.

10 10 FP9, Biologi, geografi, fysik/kemi 
udtræksfag

11 11 11 Bedsteforældredag i Ravnereden

12 12 12 St. Bededag

13 Rygeforebyggelseskursus, 8. kl.
Samtaler, 1. kl.

13 13

14 Samtaler, 2. kl. 14 14

15 Samtaler, 2. og 5. kl. 15 15

16 Samtaler, 1. kl. 16 16

17 17 Påskeferien slutter 17

18 18 Samtaler, 0. kl. 18 Teltlejr

19 19 19 Teltlejr slutter kl. 11

20 Samtaler, 5. og 7. kl. 20 Klassearr. med overnatning, 8. kl. 20

21 Samtaler, 6. kl. 21 21

22 0. kl. på besøg på Harboe
Samtaler, 7. kl.

22 Landsmøde, Dansk Friskolefore-
ning

22 Bestyrelsesmøde

23 Samtaler, 6. kl. 23 Landsmøde, Dansk Friskolefore-
ning

23 Personalemøde, Ravnereden

24 24 Personalemøde, Ravnereden 24 9. kl.'s sidste skoledag 

25 25 GENERALFORSAMLING 25 Kr. Himmelfartsferien begynder

26 26 26

27 27 27

28 Goddag-dag for kommende 0. kl. 28 28 Kr. Himmelfartsferien slutter

29 29 29

30 30 30 Forældremøde, 6. kl.

31 Personale-weekend 31

Husk generalforsamlingen den 25. april


