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Så	  er	  sommerferien	  ved	  at	  ebbe	  ud,	  og	  friskolen	  er	  ved	  at	  gøre	  klar	  til	  igen	  at	  tage	  imod	  alle	  de	  fantastiske	  
elever,	  som	  skal	  starte	  op	  til	  et	  nyt	  og	  spændende	  skoleår.	  Vi	  går	  en	  ny	  tid	  i	  møde	  med	  mange	  nye	  ansigter	  i	  
huset,	  det	  gælder	  både	  blandt	  elever	  og	  personale.	  Vi	  glæder	  os	  til	  at	  komme	  i	  gang	  og	  ser	  frem	  til,	  i	  
fællesskab	  med	  elever	  og	  forældre,	  at	  udvikle	  og	  skabe	  en	  friskole,	  som	  vægter	  motion,	  trivsel,	  globalt	  
udsyn	  og	  især	  faglighed	  meget	  højt.	  J	  Desuden	  gør	  vi	  os	  mange	  tanker	  om,	  hvordan	  de	  fysiske	  rammer	  bør	  
tage	  sig	  ud,	  og	  hvordan	  vi	  indretter	  skolen,	  så	  den	  bliver	  så	  funktionel	  som	  mulig.	  Det	  vil	  kræve	  hjælp	  fra	  
alle,	  derfor	  har	  vi	  allerede	  planlagt	  forældrearbejdsdage,	  hvorved	  vi	  kan	  realisere	  ambitionerne.	  Det	  vil	  I	  
høre	  nærmere	  om	  snarest.	  Sidst	  men	  ikke	  mindst	  vil	  jeg	  gerne	  informere	  alle	  fremmødte	  forældre	  om	  
Klubliv.Danmark,	  som	  omhandler	  microsponsorater,	  der	  kan	  komme	  friskolen	  til	  gavn.	  Klubliv.Danmark	  er	  
iværksat	  af	  DGI	  og	  er	  et	  seriøst	  tiltag	  til	  støtte	  for	  forenings-‐	  og	  klubliv	  i	  Danmark.	  

Programmet	  for	  1.	  skoledag,	  som	  er	  mandag	  d.	  10/8:	  

8.15	  	   flaghejsning	  og	  sang	  

8.30	   samling	  i	  skibet,	  	  

-‐	  præsentation	  af	  nye	  medarbejdere,	  

-‐	  info	  fra	  bestyrelsen	  og	  skolen	  

9.15	   klasselærertid	  /	  forældreinfo	  om	  Klubliv.Danmark	  

10.15	  	   pause	  

11.00	   fælles	  aktiviteter	  

12.30 Afslutning	  
	  

*	  Alle	  forældre	  inviteres	  til	  at	  deltage	  morgensamlingen.	  

*	  Forældre	  til	  0.	  og	  1.	  kl.	  inviteres	  til	  også	  at	  deltage	  i	  1.	  lektion.	  

	  

Vi	  har	  desuden	  en	  glædelig	  nyhed	  til	  alle	  elever.	  Fredag	  d.	  14/8	  har	  Bjarne	  Korsdal	  gjort	  det	  muligt	  for	  alle	  
børn,	  elever	  og	  personale	  på	  friskolen,	  at	  komme	  på	  besøg	  i	  WOW	  park.	  Det	  glæder	  vi	  os	  meget	  til	  og	  
takker	  Bjarne	  mange	  gange	  for	  den	  store	  indsats.	  :)	  

Program	  for	  fredag	  d.	  14/8:	  

8.15	   Afgang	  fra	  skolen	  med	  bus	  

9.00	   Ankomst	  WOW	  park	  

12.30	   Afgang	  WOW	  park	  

13.15	   ankomst	  Friskole	  

Husk	  tøj	  efter	  vejrudsigten,	  madpakke	  og	  drikkedunk!	  

Vh	  Zander	  Koch	  


