
Skoledelen - siden sidst. 
Julefreden har endnu ikke indfundet sig blandt elever og 
personale på skolen - men julestemningen er i top og 
slutspurten med julegave produktion og julesange til 
morgensamling er sat ind. 

Dette nyhedsbrev skal ikke kun handle om jul og julerier hvilket dog nok lige 
nu er det der fylder mest i hovederne på eleverne :-) Forinden har de arbejdet 
hårdt i projektugen i november. Her har de yngste elever i 0.-1. klasse fået et 
større kendskab til deres fædreland Danmark. De har bl.a lært om de 10 
største byer, kongehuset og dialekter. I 2.-3. klasse var emnet Norden og her 
blev der smagt på nordiske specialiteter, set film på svensk samt produceret 
foldeplakater med fakta om de forskellige nordiske lande. 4.-5. klasse blev 
klogere på Europa mens skolens ældste elever havde om de 17 FN 
verdensmål som spænder fra “ Afskaf fattigdom” “Ligestilling mellem 
kønnene” til “Bæredygtig energi” og “Klimaindsats”. Hvis du gerne vil se i 
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Sidste nyt fra skoledelen og støtteforeningen.
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Julemarked på 
Solgården 

En travl efter-
middag hvor 
eleverne havde 
travlt i tombolaen 

Emneuge 
Uge 47 bød på 
altenativ under-
visning på alle 
årgangene 

Juleklip - for 
store og små 
Julehyggen er 
startet og blev 
indledt med den 
traditionsrige klippe 
-klister dag

JULEAFSLUTNING 
Er også i år for alle 
interesserede, som er 
velkomne på skolen 
den 20. december og 
efterfølgende i kirken.

1
JULEMARKED 

Var igen i år en stor 
oplevelse for både 
store og små og 
resulterede i et flot 
overskud.

2
FLOT VIDEO 

En ny reklame/ 
oplysningsvideo er 
blevet til og kan nu ses 
på skolens facebook 
side.

3



billeder hvordan sådan en uge spænder af - så kig på skolens facebook side hvor der er kommentarer 
og sjove billeder fra ugen. 

Under arbejdet i emneugen blev elever og personale faktisk også fulgt på sidelinien af en professionel 
reklamemand som skolen havde hyret til at, “skyde” en reklame- og oplysningsvideo om friskolen og 
dens værdigrundlag. Det blev til en rigtig flot video som klart kan anbefales at kigge nærmere på og 
som gerne må deles:-) https://www.facebook.com/bedstedfriskole/videos/383651042176216/ 

Så er det tilbage til juleriet som traditionen tro blev skudt i gang med klippe-klister dagen som fandt 
sted sidst i november. Her mødte mange bedsteforældre og forældre op og var ret så produktive så 
skolens juletræ og de enkelte klasser nu står flot pyntede og skaber den rette julestemning. Den rette 
julestemning bidrog eleverne og friskolens støtteforening også med ved det årlige julemarked på 
plejecentret Solgården. Her var der travlhed fra første færd i Held og Lotto tombolaen hvor eleverne 
skulle være skarpe på hovedregning og lægge tal sammen fra de mange bordtennisbolde i tromlen. 
Støtteforeningen havde den flotteste bod med bl.a håndarbejde, småkager, gele og papirsklip. Den 
store arbejdsindsats resulterede da også i et flot overskud på ialt 6800 kr. Super godt gået og absolut 
arbejdet og læringen værd. 

Et sidste juleinput er en opfordring til at være med til skolens juleafslutning, som i år finder sted 
torsdag den 20 december. Her er alle interesserede velkomne i skolens aula fra klokken 14.30 hvor 
der serveres æbleskiver og kaffe/the og hygge indtil kl 15.40 hvorefter der er samlet afgang for børn 
og voksne til juleindledning i Bedsted kirke. Her vil det også være muligt at se krybbespil opført af 
4.-5- klasse. Gudstjenesten foregår fra kl. 16- 16.30. 

Støtteforeningen 
orienterer. 
Julen varer længe - koster mange 
penge :-)… 

Ikke nok med at støtteforeningen er god til at 
tjene penge til friskolen, men de er faktisk lige 
så gode til at bruge dem på gode ting som 
kommer rigtig mange mennesker til gavn. Der er 
nemlig blevet indkøbt en nyere stor ovn og 
industri kaffemaskine til skolens køkken. 
Hermed bliver det nu nemmere for foreningen 
at bespise og servere for større selskaber. Så 
skulle du stå og mangle hjælp i den retning, så 
tag gerne kontakt til forman Aron Jørgensen på 
mobil: 22 44 19 01. 

Et sidste lille input er et reklame indslag om 
“Mandsminde” arrangementet som i år foregår i 
Kirkehuset overfor kirken. Det hele løber af 
stablen torsdag den 24. januar fra kl. 19.30 - 
22 og her er det i år tidl. lærer Lejf Meyer som 
deler ud af sine minder og oplevelser. 
Støtteforeningen arrangerer og sælger kaffe/
kage denne aften. 

Til slut en julehilsen med ønsket om en glædelig 
jul samt et godt nytår og tak for interessen for 
vores dejlige skole.
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