
       
 

19. april  Skolehjemsamtaler i 6.kl. 
20. + 27.april Skolehjemsamtaler i 0.kl. 
21. april  Konfirmationsforberedelse 7.kl. 
21. april  GENERALFORSAMLING kl. 19-21 - se invitation 
28. april  Fagtemadag kl. 8-13 
1. maj   Konfirmation i Stige Kirke  
2. maj  Blå mandag 
2. maj  STIGE FRISKOLE 160 år  
Uge 18  Praktikuge 8.kl. 
Uge 18  Trafikuge i børnehaven 
2.- 4. maj FP9 – skriftlige prøver 
5. maj  Legolandtur med skolepatruljen 
6. maj  SMUK FREDAG kl. 15-19 med fællesspisning 
  - se invitation 
9. maj Forældremøde i 8.kl. 
10. maj Fagtemadag kl. 8-13 
11. maj Overnatning på skolen med 1.kl. 
13. maj Konfirmation i Valgmenighedskirken  
13.- 15. maj Bededagsferie 
17. maj Foredrag med Jeppe Søe kl. 19-21 - se invitation 
19. maj Sundhedsdag i børnehaven 
23.- 25 maj Lejrtur 8.kl. 
23. maj Førskoleforældremøde 
24. maj SFO-ens dag 
26.- 29. maj Kr. Himmelfartsferie 
27. maj SFO og børnehave lukket 
31. maj 9.kl.´s sidste skoledag 
2. juni Overnatning på skolen med 0.kl. 
8. juni Loppemarked i SFO 
10. juni Forældrekaffe i SFO 
9.+10. juni FP9 – mundtlig engelsk 
14. juni Prøvevalghold 8.kl. - reception 
15.+16. juni FP9 – mundtlig dansk 
17. juni Forældrekaffe i børnehaven 
20. juni Translokation  
22. juni SOMMERFEST kl. 17.30-20 - invitation sendes senere 
24. juni Skoleafslutning 
Uge 28-30 SFO ferielukket 
Uge 29+30 Børnehave ferielukket 
8. august 1. skoledag 

Forår og solskin 
1. marts sagde vi velkommen til 22 nye førskolebørn og deres forældre. De er klar til at lære det hele at kende 
og øve sig i at gå i skole de sidste måneder inden sommerferien. 
Et skoleår er ved at være slut. 9.klasse tæller de resterende skoledage. Deres sidste skoledag er rykket til d. 
31. maj, da de kun skal op i 4 ud af 7 prøver, så de har 24 skoledage tilbage. Resten af skolen 18 flere. 

 



Pludselig er vi her, hvor vi blandt personalet snakker om næste skoleår og er i fuld gang med at planlægge, 
hvordan det skal stykkes sammen i et årshjul med fag, timer, materialer, aktiviteter og arrangementer. Vi 
glæder os over, at I forældre og familier har fulgt med og er vendt tilbage, så I nu er fysisk og synligt til stede 
i hverdagen og til arrangementer. Husk, at I er hjertelig velkomne hver dag til morgensang. 
 
Tilbage til normalen 
Hvornår er man tilbage til en normal skoledag? Er det, når alle møder ind hver morgen? Er det, når alle 
synger med til morgensang. Er det når et års pensum er nået? Er det når 9. klasse kommer til alle planlagte 
prøver. Er det når et helt års arrangementer gennemføres på rette tid? Normalt? Jo, det er skønt, at vi hver 
dag er fælles om en skoledag, fælles om at skulle til undervisning, fælles om at skulle til frikvarterer, fælles 
om at lytte til fortællinger, fælles om at tage imod nye elever og ansatte, fælles om at give hinanden en god 
skoledag, som Dan ønsker os alle hver morgen. Men normaliteten kryber kun ganske ganske langsomt 
tilbage efter Coronanedlukningerne. Vi må stadig stå på tæer for at fremelske Fællesskab, Læring, 
Ordentlighed og Trivsel, og det gør vi kun ved fælles hjælp, hvor skole-hjemsamarbejdet er yderst 
nødvendigt. Vi oplever stor velvilje til at trække i trådene alle steder fra og vi ved, at vi stille og roligt når 
tilbage til den normalitet, som vil være der, hvor vi alle er sammen og mærker hvordan stemning, indlevelse, 
opbakning, overskud og opførsel ligner 
 
Stjerneuge og Forårsfest 
2 år skulle der gå, før den planlagte Stjerneuge med forårsfest kunne gennemføres. Lærerne støvede planer 
og materialer af til deres værksteder. Endnu en gang satsede 7. klasse på at øve og opbygge skuespil, og 
heldigvis var der ikke noget, der spændte ben, så en stjernegod og festlig uge, med stor aktivitet på hold på 
tværs af klasser, kunne gennemføres. Den hele kulminerede til forårsfesten med et stort fremmøde, masser 
af mad, som 6.klasse stod for, spændende fremvisninger af ugens arbejde fra alle hold, og 7.klasse viste 2 
flotte forestillinger af ”Stjerneskud” i Forsamlingshuset. 
 
Forældrefesten 
Stjerner og glimmer, feststemte forældre, god mad og musik! En meget savnet fest blev også noget at et 
tilløbstykke. 185 glade mennesker festede igennem, forældrebandet spillede og i ugen efter mødtes mange 
forældre med smil på gangene med et ”tak for sidst”. 
 
Skolen 160 år 
2. maj fylder Stige Friskole 160 år. En slags jubilæum, som vi trods en travl skoledag med 8.klasse i praktik 
og 9. klasse til prøve, vil fejre med flag samt til morgensang. Oplev et historisk rids, hvis du kigger forbi 
Fællesrummet i løbet af maj.  
 
Farvel til Kennet  
Kennet har fået lyst til at prøve kræfter som specialskolelærer efter 13 år på Stige Friskole. Vi kommer til at 
savne ham, men ønsker ham al held og lykke med det nye job. Stillingen er slået op, og en ny lærer vil tage 
over til august. 
 
Børnehaven 
I børnehaven nyder Helene, Steffen, Camilla, Leila og Frederikke foråret sammen med .. børn. Alle børn er 
rykket en gruppe op: rød til gul og gul til grøn og .. nye børn er startet i rød gruppe. Der er gang i flere nye 
tiltag og synligt vil det blive, når børnehaven legeplads skifter karakter og der opstår nye miljøer til leg og 
læring. Det meget længe ventede nye skur sættes op inden sommerferien, så alle cykler m.m. kan komme 
på derind og der bliver mere plads under halvtaget. Der bliver brug for mange hænder til Smuk Fredag, så 
de nye muligheder for skolens yngste kan blive en realitet.  
 
SFO  
Uge 12 var temaet i SFO ”Friluftsliv”. En uge med FANTASTISK solskinsvejr, smil og glæde, udeleg, 
boldspil, hulebyg, bålhygge og orienteringsløb, hvor der skulle findes dyr mm. 
Uge 14 var temaet ”Eventyr”. En uge, hvor fantasien fik frit løb. Der blev skrevet eventyr, lavet 
eventyrkasser, tegnet, lavet grydeskedukker, eventyrløb og ugen blev rundet af med H.C. Andersens eventyr 
og popcorn. 
Efter påske går planlægningen af SFO-ens store event for alvor i gang.  



SFOen afholder SFOens DAG d. 24. maj 
En festdag, hvor SFO fejrer det gode fritidsliv og vores fællesskab.  
En dag for SFO-børn, deres forældre og søskende med underholdning, boder og andre spændende ting.  
En dag alle ser meget frem til og glæder sig til. 
 

                       
Med glade forårshilsner fra alle - Helene, Anette, Dan og Trine 

 
 

 
 

                       
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 

              

17. maj  
Foredrag med 
JEPPE SØE 
Oplev foredraget ”Den taktfaste skole” 
I Fællesrummet kl. 19-21 
Invitation er sendt ud. 
Tilmelding foregår på Intra. 

21. april 
GENERALFORSAMLING 
På den årlige generalforsamling 
fremlægges beretninger, debatteres 
aktuelle emner, gennemgås 
årsregnskab og fremlægges budget. 
Der vælges nye medlemmer til 
bestyrelsen, suppleanter samt ny 
tilsynsførende. Vel mødt! 
 

6. maj  
SMUK FREDAG 
Kom og vær med til en hyggelig og 
aktiv eftermiddag, der sluttes af med 
fællesspisning, som skolen er vært for. 
Der skal bl.a. køres sand, males og 
beskæres. Meld jer på hold på Intra. 

Se invitation. Vi ses 😉 

 

22. juni  
SOMMERFEST 
En sommerfest er fyldt med aktiviteter 
inde og ude, underholdning, mad og 
hygge. Festen varer fra kl. 17.30-
20.00 og sluttes af med bål og 
midsommersang. Invitation sendes ud 

senere 😊 
 


