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Det har været en travl uge med mange gøremål overalt i huset. 

Husk alle, at det er tid til at få tjekket op på forsyningerne af efterårsegnet tøj til 

ungerne, så personalet har andet end t-shirt og leggins at sende dem til frikvarter i. 

(Lidt overdrevet, men det fremmer forståelsen) Gulvene kan godt være lidt kolde 

her i de kolde måneder, så giv børnene ekstra sokker eller hjemmesko med til 

indendørs brug. Ude sko inden døre giver ekstra rengøring i weekenderne, og det 

kan vi ikke have. 

Den tekst du lige har læst er fra fredagsbrevet samme uge sidste år, men den kan 

godt genbruges. Det er lidt sjovt, at der allerede nu har sneget sig et plejer ind i 

skolens liv. 

Noget andet vi genbruger, er vores ”gamle jul” tema fra sidste år. Det betyder, at vi 

også i år vil lave julemad fra grunden, og servere det for børnene og forældre, og de 

hjælpere, der vil være med igen i år. Så har man lyst til at være med til at lave 

medister, rullepølse eller andet med relation til vores juletradition, så meld jer bare. 

Det starter onsdag d.13. og selve julefrokosten er altså fredag d. 15. fra 10.30-12.00. 

(Vi skal nok passe tiden) 

Mandag d. 18 tager vi som sidste år til Den gamle by i Århus. 

Dagen efter, altså tirsdag d. 19. har vi aktivitetsdag, fortrinsvis udenfor, så husk godt 

med tøj den dag. 

Onsdag d. 20. december kl. 10 holder Dorthe julegudstjeneste for skole og 

børnehus, og alle jer, der har lyst og tid kan deltage. Eleverne møder til almindelig 

tid. Efter gudstjenesten har skolebørnene fri. Der er SFO derefter.  



 

 

Skolen holder herefter juleferie.   

 

 

Onsdag næste uge har Lillemellem Simon, som vikar for Jakob, som er ude og føjte 

ned til varmere himmelstrøg (tænk altså, at han gider). Ikke Simon, men Jakob… 

Nå, men altså på onsdag har Lillemellem fri kl. 13.00-det var det I skulle vide. 

Torsdag d. 7 december afholder Dansk Friskoleforening et dialogmøde her på 

skolen. Der afholdes i alt 4 møder fordelt i landet, med hvert deres tema.  

Det er gratis at deltage, man skal bare tilmelde sig. Se den vedhæftede fil. 

God weekend, Troels 

 

                      Gårdvagten er nød til at stige til vejrs for at kunne holde øje med alle børnene, så store arealer har vi. 



 

 

 

 

 

 



7. december kl. 17-20
Overlade Friskole

SOGNEPRÆST PERNILLE VIGSØ BAGGE
Frihed og frygt
Pernille Vigsø Bagge, tidligere friskolelærer og folke-
tingsmedlem, nuværende sognepræst, giver sit bud på 
hvorfor samfundet tilsyneladende er grebet af en stor 
frygt der er i fare for at indskrænke den fælles frihed, og 
hvad vi kan gøre for at blive modige i stedet for frygt-
somme. Friheden vokser når vi tør, og skrumper når 
vi er bange. Frygt kan kureres, og det er på tide vi som 
samfund ser frygten i øjnene og går til kamp for åndsfri-
hed, frisind, storsind og retsind.

16. november kl. 17-20
Ringsted Ny Friskole
OVERRABINER BENT MELCHIOR
Friheden er truet af nye grænser 
I vores forsøg på at lære nye borgere, hvad der er ægte 
dansk, har vi kunnet pege på vores skolevæsen, der 
er bygget op om Folkeskolen. I Danmark er der også 
mulighed for at oprette friskoler, hvis en forældrekreds 
ønsker nogle andre rammer.
Overrabbiner Bent Melchior indleder en samtale med 
udgangspunkt i erfaringerne fra den jødiske friskole for 
dermed at kommentere forslaget om at lukke muslim-
ske friskoler.  

BISKOP ELOF WESTERGAARD
Åndsfrihed anno 2017
Biskop i Ribe Elof Westergaard ser åndsfrihed som en 
nødvendighed for at leve sammen i et moderne kom-
plekst samfund. Politikere lægger friheden under pres 
for at styre en problematisk udvikling, men det er den 
forkerte vej at gå. Det er netop åndsfrihed, der er medi-
cinen - ikke problemet!

14. november kl. 17-20
Aabenraa Friskole

DIALOGMØDER 2017
Friskolerne har frihed til at lave skole på et beskrevet værdigrundlag; et pædago-
gisk, religiøst, politisk, kulturelt eller en helt anden overbevisning, der adskiller 
sig fra folkeskolen eller flertallets synspunkter.

Således har friskoler bidraget til at udvikle det danske samfund. Gennem troen på mangfoldig-
hed og med en udstrakt grad af tillid. Men friheden er under pres, friskolernes forskellighed 
udfordres og der stilles spørgsmål til de frihedsrettigheder, vi står på!

På 4 dialogmøder sætter vi med 4 oplægs-
holdere fokus på de alvorlige udfordringer.  
Med hver deres vinkel og oplæg giver de 
indspark til en fælles debat om det at lave 
friskole nu og i fremtiden.  
 
Vi håber at se rigtig mange af jer.

 

23. november kl. 17-20
Refsvindinge Friskole

DEBATØR OG FORFATTER DENNIS NØRMARK 
Hvis friskolerne blev opfundet i dag ville de blive 
forbudt!
Det unikke frie danske skolesystem er under pres. 
Samtidig er lige præcis det skolerne tilbyder svaret på 
en del af de udfordringer vi står med. De frie skolers 
grundlæggende idealer er nødvendige at genfinde, men 
det kræver at både vi selv og ikke mindst magthaverne 
kender til dem og forstår dem. 
Dennis Nørmark, antropolog og klummeskribent ved 
Politiken, samt formand for én af landets to eneste Ung-
doms-Højskoler kaster et blik på hvad vi kan miste, hvis 
vi lader politikerne få det som de vil have det.



Tilmelding: 
Tilmelding senest 5 dage før afholdelse til  
tilmelding@friskolerneshus.dk.  
Skriv venligst ’Dialogmøde’ samt mødedato i emnefeltet.  

I selve mailen skal du blot oplyse, hvor mange I deltager i alt fra 
jeres skole.

Program 
 
Kl. 17.00  
Ankomst og kaffe 

Kl. 17.15 
Oplæg og debat  

Kl. 18.30 
Sandwich 

Kl. 18.45 
Aktuelt fra Dansk Fri-
skoleforening: 
- Friskoler i modvind
- Finanslov 2018 

Kl. 20.00 
Tak for i dag og på gen-
syn

Kl.  
17-20

4 møder         

14. november på Aaben-
raa Friskole, Bjerggade 
26, 6200 Aabenraa
 
16. november på Ring-
sted Ny Friskole, Bring-
strupvej 31, 4100 Ring-
sted
 
23. november på Ref-
svindinge Friskole, Ny-
borgvej 39, 5853 Ørbæk 
 
7. december på Overla-
de Friskole, Skolegade 7, 
Overlade, 9670 Løgstør

 

Praktisk 
 
Møderne er gratis, men 
tilmelding er nødvendig 
senest 5 dage før på  
tilmelding@friskolerneshus.dk. 
 
Der serveres kaffe/te og 
en sandwich.

Har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kon-
takte os:
 
Dansk  
Friskoleforening 
 
Middelfartvej 77 
5466 Asperup 
T: 62613013 
tilmelding@friskolerneshus.dk. 

Alle dage 
kl. 17-20

14.11.

16.11.

23.11.
7.12

14.11.

16.11.

23.11.
7.12

14.11.

16.11.

23.11.
7.12

14.11.

16.11.

23.11.
7.12

Dialogmøderne er for forældre, lærere, ledere,  
pædagoger og bestyrelsesmedlemmer og andre 
interesserede.

 
www.friskoler.dk
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