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Hvert år har vi indkaldt til fælles forældremøde og forældremøder ude i klasserne på 

samme tidspunkt. Det bliver alt i alt til to gange, men alligevel måske en tradition. 

Datoen er onsdag d. 3. oktober kl.18-20. Bestyrelsen vil gerne fortælle lidt om, hvad 

det er de arbejder med for tiden, og det samme vil skolelederen. Bagefter går man 

ud i grupperne, og fortsætter der. Kaffe mv. nydes ude i klasserne. 

Torsdag var Storegruppen kørt til Jenle plantage, for at deltage i et O-løb arrangeret 

af Haubro Friskole. Vi var, ud over Haubro; Skørbæk-Ejdrup, Blære og Vilsted. 

Det var rigtig 

sjovt, for vejret 

var faktisk ret 

godt, det regnede 

kun lidt, og 

motivationen var 

noget over 

middel. Man ville 

jo ikke falde 

igennem, i forhold 

til de andre 

elever. Det var 

måske også 

temaet for 

Strandby-Overlade alliancen bestående af Simon og Jesper, for de vandt på bedste 

vis. Det er godt gået(løbet).  

Lidt sommerstemning. 



Vi har ikke været med før. Men alle synes det var en god dag, og nogle mærkede 

ikke, at distancen var oppe på 10 km, i løbet af de par timer. Der var andet, læs: 

andre, og mere vigtigt at lægge mærke til.  

Lige et sommerbillede. 

 

 

 

 

10. Er I klar til Åben Skole?!  

 

Dansk Friskoleforening lægger igen i år op til åbent hus, kaldet Åben Skole, 

på alle landets grundskoler. 

 

Formålet med initiativet er, at alle grundskoler inviterer forældre og andre 

interesserede til en præsentation af skolen for at sætte fokus på forældres 

skolevalg. 

Åben Skole finder hvert år sted den første torsdag i november. I år afholdes 

Åben Skole derfor torsdag den 1. november. 

Vi tænker på at tilmelde os til åben skole i år. Måske laver vi lidt om på 

dagen, så eleverne er på skolen om eftermiddagen, og laver noget man kan 

se, eller deltage i, hvis man kommer forbi. 

På onsdag tager Nis og jeg til Strandby. (jeg vil gerne have lærerne med, hvis 

jeg må). Vi er inviteret af bestyrelsen for skolen sammen med de 

omkringliggende skoler, for at give forældrene i Strandby et indtryk af, hvad 

vi hver især kan byde ind med. Så kan forældrene bagefter snakke med os, 

hvis de er interesseret. Jeg skal for god ordens skyld nævne, at evt. nye 

familier kommer til en samtale med skoleleder og klasselærer, før vi 

vurderer, om vi er et egnet skoletilbud. Det samme gælder jo også for 

forældrene. De skal på samme måde kunne se sig selv og barnet hos os. 

https://www.friskoler.dk/nyheder/artikel/titel/er-i-klar-til-aaben-skole/
https://www.friskoler.dk/nyheder/artikel/titel/er-i-klar-til-aaben-skole/


 

Det var alt for denne gang. 

God weekend til alle. 
 

 

 

 

  

 


