
 
Forældremøder udsættes!

Uge 6  0.- 4.kl. er tilbage på skolen HURRAA!   

12. feb.  Fastelavn for børnehaven – 4.klasse 
Uge 7  Vinterferie 
22. + 23. feb. Skole-hjemsamtaler 6.kl. 
Uge 9   8.kl. Introkurser - online 

1. marts  Førskolestart      
5. marts Trivselsdag 
9. marts Kursus for lærere og pædagoger omkring emotionel 

intelligens (1) 
16. marts Temadag 

Uge 12 Grønt flag-uge - aktivitetsuge    
27. marts – 5. april Påskeferie  
8.+ 9. april Overnatning 1.kl. 
10. april Landsmøde 
13. april Forældremøde i 6.kl. 

14. april Generalforsamling kl. 19   
14. april Forældremøde i 2.kl 
20. april Forældremøde i børnehaven 
20. april Forældremøde i 4.kl. 
22. april Forældremøde i 0.kl. 
22. april Kursus for personalet  

med HUMI omkring emotionel intelligens (2) 
27.-29. april Lejrtur 5.kl. 
30. april Bededag 

2. maj Konfirmation    (eller 5. sep.) 
3. maj FP9 skriftlig starter + Blå mandag (eller 6. sep.) 
6.+7. maj Overnatning 2.kl. 
10.-12. maj Lejrtur 3.+ 4.kl. 
11.+12. maj Overnatning 0.kl. 
12. maj   Fagtemadag 
13. – 16. maj Kr. Himmelfartsferie 



 

Nu er vi halvt lykkelige! 
Gid, vi fik alle elever tilbage nu! Men, hvor er det herligt, at klasselokaler og gange ikke længere skal runge af 
stilhed, og at 0.-4.kl. kan være sammen klassevis og pingponge med hinanden – både socialt og fagligt.  
Til morgensang stod der ”Velkommen tilbage” på skærmen og 0. klasse, der sad på gulvet blev spurgt, om de 
kunne læse, hvad der stod. En elev sagde højt og tydeligt: ”Velkommen hjem!”  
Hver dag vil klasserne kunne være med til morgensang på skift. Morgensang vil stadig blive sendt via 
facebook. 

 
 

”Læringstab”!!?? ”Socialt - og fagligt efterslæb”!!?? 
Lige nu er vi vidner til en skelsættende historisk periode, der altid vil blive husket.  
Det er erfaringer, som vi mærker på vores krop, og som står i skærende kontrast til den almindelige hverdag 
og dermed den almindelige skolehverdag. Men, at medierne fokuserer på læringstab og socialt- og fagligt 
efterslæb er voksenhøjde-betragtninger, der ikke tager hensyn til, at børn lærer konstant, hvad enten de er i 
skole, bliver hjemmeundervist, undervises online, leger, er optagede af verden omkring dem, er fokuserede 
på deres egen identitet og væren, afprøver sig selv mv. Læringsprocesserne er mange, og det er vigtigt, at vi 
anerkender elevernes læringsprocesser i en periode, der ind imellem har været benhård. Deres hverdag har 
været vendt på hovedet, og de har måttet lægge ører til angstprovokerende voksensnak.  
Når medier så endda finder på at sætte beløb som 250 millioner kroner i læringstab om ugen frem som 
påstand, så bliver det vigtigt at vende fokus til de potentielle læringsprocesser, der har fundet og finder sted. 
Lad os ikke lægge endnu et præstationspres på eleverne! 
Elever skal ikke omtales i et statistisk sprog: at ALLE børn mistrives, ikke kan følge med, lider store tab mv. 
Nuvel. Det er og har været rigtig svært for mange børn og unge at være/ have været isoleret hjemme, så her 
er der en opgave, der må og skal tage fat på ved elevernes tilbagevenden til skolen. 
De medmenneskelige læringsprocesser, dannelsen, at være i et fællesskab har haft og har hårde vilkår i 
nedlukningsfasen.Dannelsen i klasseværelset, hvor man lytter til hinanden, kan diskutere og afbryde 
hinanden er guld værd. 
Men Coronakrisen har åbnet vores øjne for en global medmenneskelig forståelse, som vi forhåbentlig alle 
kan bygge videre på efter krisen. 
”Nogle bygger læhegn - andre vindmøller”, sagde Lene Tanggaard på Friskolernes webinar i fredags.  
På Stige Friskole vil vi, åndeligt talt, plante vindmøller. Eleverne har vist gå-på-mod, lærerne har været 
ekstra opmærksomme og kreative mht. det faglige og det sociale indhold, og det bygger vi videre på nu. De 
erfaringer eleverne har med sig fra et Coronaår, bliver vigtige byggesten i deres fremtidige læring i skolen og 
i livets skole. 

 
Eksaminer 
Vi er glade for ministeriets og regeringens beslutning om at begrænse antallet af eksaminer i dette forår, så 
eleverne kan fortsætte i en skolehverdag frem til sommerferien, så klassefællesskabet, den enkeltes trivsel 
og det faglige indhold får lov at finde tid. Det bliver kun 4 fag, som 9.klasserne skal til prøve i: Skriftlig dansk 
og matematik samt mundtlig dansk og engelsk.  

 

Lidt venten endnu 
Vi må tage et skridt ad gangen. Vinter bliver til vår. Nedlukning bliver til oplukning, og vi ser frem til at kunne 
invitere til møder og traditionelle arrangementer i nye former i løbet af foråret. 
 

Fastelavn 
På fredag holder vi fastelavn klassevis med 0.- 4.klasse. Der bliver tøndeslagning i skolegården på skift og 
hygge i klasserne. Eleverne udklædning skal passe til at være udendørs og tasken skal også pakkes til 
almindelig skoledag. 

 

Førskolestart 
22 nye skolebørn starter i førskole d. 1. marts. Vi har været samlet til møde online, hvor de nye elever kunne 
se hinanden, og vi kunne få ansigter på de elever og familier, der skal bydes ekstra velkomne, da det er helt 
nyt for dem at skulle være en del af Stige Friskole. Vi ser meget frem til at få dem med i fællesskabet. 

 

 
 
 



          
 
Vi glæder os til at invitere til:                       
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra SFO 
Årets første nyhedsbrev bliver skrevet i skyggen af 
Corona og i vinterens begrænsede dagslys. Men 
Coronarestriktionerne bliver langsomt lempet, 
børnene må komme i skole og SFO igen og dagen er 
tiltaget med over 1½ time. Erantis og vintergækker 
spirer frem. Så der er plads til optimisme. 
Det lykkedes at få julet i SFO´en sidste år – trods 

restriktioner. Vi havde julebanko, vi havde juletræ i 
pavillonen, som børnene pyntede og lavede pynt til, der 
blev læst lidt julehistorier, vi havde nisse-pebernødde-
løb, og i julegaveværkstederne blev der produceret 
imponerende mængder af flotte julegaver, som må have 
bragt stor glæde i mange hjem juleaften. Vores ugentlige 

bål med snobrød var også noget 
børnene nød meget. 

  SOMMERFESTEN  

  
Vi krydser fingre for, at det 

kommer til at ske!! 
 

Invitation sendes ud senere 

 

 

FORÅRSFESTEN!?? 
-bliver anderledes, men måske 
kan der være en præsentation af 
arbejdet omkring” Grønt flag” i en 
eller anden form ….. Det vides 
ikke endnu! 

 

GENERALFORSAMLINGEN 
Beretninger, valg af nye 
medlemmer til bestyrelsen, debat 
og  nye tiltag onsdag d. 14. april. 
SÆT KRYDSi kalenderen! 

 
 

Invitation sendes ud senere  

 

 

 



Vi har siden årsskiftet haft børn i SFO´en hver dag i nødpasning. 
Ikke mange, men nok til at der har været lidt liv. Vi har ligeledes 
haft børn dagligt i SFO´en til nødundervisning. Efter at have 
overvundet de indledende udfordringer, er nødundervisningen 
forløbet godt. Børnene har væres gode til at følge undervisning 
på Teams sammen med deres lærere og klassekammerater. De 
har arbejdet godt, og vi har støttet i den udstrækning, der var 
behov. I SFO-delen har vi haft sampasning: Så alle har måttet 

lege med alt. 😊 Det har børnene nydt efter så lang tid sidste år 

med restriktioner og begrænsninger. 
Fra uge 6 vender børnene tilbage, og SFO´en vender tilbage til 
den hverdag, vi kender fra efteråret sidste år. Børnene skal være 
sammen og lege klassevis på opdelte arealer, og personalet fordeler sig med en personale på hver af de 4 
klasser. Vi fordeler legemuligheder/”legetøj” efter en turnus til hver klasse en uge af gangen. Vi opholder os 
udendørs så meget som overhovedet muligt, og aktivitetstilbud bliver både udendørs og til dels indendørs 
klassevis med overholdelse af de særlige retningslinjer. 
Vi er ved at være klar til at modtage de 22 nye førskolebørn 1. 
marts. Vi glæder os til at lære dem at kende og se dem blive en 
del af fællesskabet.  
Fra næste måned vil vi have ansat endnu en medarbejder. Vi er 
pt. i proces med at udvælge mellem 4 vist nok ganske gode 
ansøgere. 
I vinterferien uge 7 er der tilmeldt 4 børn til feriepasning over 3 
dage. Det bliver nogle stille dage med ned til 2 børn i SFO. Så 
der bliver mulighed for at opleve en særlig, anderledes og 
hyggelig dag. 
Vi glæder os til at se alle igen.  
Husk godt med varmt og tørt tøj.  
Og husk at vi nu igen fra uge 6 kommunikerer via Easykom. 

 
 
 På SFO-vegne - Strynø 
 
      

Nyt fra Børnehaven 
I børnehaven er der røde kinder og friske børn, der har gang i mange forskellige aktiviteter udendørs.  
Der fortsættes med faste emner fra mandag til torsdag. På mandage er der aktiviteter med ”science og 
udeliv”, musikaktiviteter på tirsdage, i gymnastiksalen på onsdage og krea-aktiviteter på torsdage.  
I forrige uge stod den på ”Eventyruge”, hvor der var fokus på at turde at stå frem. Der blev arbejdet med 
bl.a.”Tornerose” og ”Rødhætte”.  
Man kan se de små film på børnehavens facebookside.  
Børnehaven har haft læringspædagog tilknyttet i 3 mdr. De voksne har fået gode idéer til en ny struktur, der 
bl.a. skal øge forudsigeligheden for børnene. De voksne har arbejdet med positioneringer, så de rokerer 
imellem faste funktioner.  
Lige nu gøres læreplanerne færdige. De kan læses på hjemmesiden fra 1. marts. 
Det er koldt! Det går fint på dage med sol og stille vejr, men på dage med både blæst, regn og kulde, kan 
dagen være for lang udedørs, så der er åbnet op for, at de i mindre grupper på skift kan spise og have 
aktiviteter indenfor.  
Pga. sygdomsperiode, er Helene konstitueret afdelingsleder og Nikoline er vikar. 
 
På børnehavens vegne – Trine 
 

 


