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Sommerinfo for skoleåret 2021-2022 
 

Kære familier på Ørding Friskole 

Så kommer der et lille sommerbrev med de vigtigste informationer om næste skoleår. 

Ønsker man yderligere oplysninger, bedes man henvende sig direkte til os via: 

Hanne/Lærerværelset/SFO/kontoret. God sommer til alle! Håber den bliver fantastisk! 
 

Skemaet for det kommende skoleår kan ses på skolens hjemmeside. Vi beder jer dog 

tage højde for, at der kan komme små justeringer. (Er også udsendt per mail. Og 

eksemplarer er i aulaen til afhentning.) 

 

Første skoledag – Tirsdag d. 10. august: Vi mødes alle til morgensang kl. 8.30 

m.m. udenfor i skolegården til Plan A, så længe det ikke ligefrem øser ned ;  

Der vil være fotografering af de enkelte årgange, enten i skolegården eller i 

gymnastiksalen afhængigt af vejret, hygge og goddag i klasserne samt fællestime med 

sange og en historie. Hvis vejret er dårligt så er det plan B, der gælder, hvor vi er inde i 

morgensang. Dagen slutter kl. 11.30. Forældre er, som altid, hjerteligt velkomne, og der 

bydes på en kop kaffe og en bolle samt lidt frugt i frikvarteret. Skulle der komme 

opdateringer/nye foranstaltninger i forbindelse med Covid19 opdaterer vi selvfølgelig.  

 

Se planen her:  
Plan A for første skoledag 

 

8.30 Morgensang m. navneopråb og velkommen til alle, sang ved flaget, informationer m.m.  

9.00-9.45 i klasserne 

9.45-10.15 pause med frugt og boller, saft og kaffe. 

10.15-10.45 Klassefotos tages. Vi er i skolegården-kaldes op på skift til trappen. Evt. 

gymnastiksalen v. dårligt vejr. 

10.45-? Fælles tid m. sange og en historie. 

11.00-11.30 i klasserne –Slut 11.30 

 

Plan  B (Som A-blot i morgensang.) 
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Kontaktlærere: Alle børn har kontaktlærere, der er bindeled mellem barn, forældre og 

skole. Det er kontaktlærerne, der samler trådene omkring det enkelte barn.  

 

0. og 1. klasse: Mai + Mattias  

2. og 3. klasse: Mai + Jacob 

4. og 5. klasse: Kristine og Jens Jørgen 

6. og 7. klasse: Jens Jørgen, Rasmus og Kristine  

 

Lærere 2021-2022: Jens Jørgen Pedersen 97720420. Hanne 27841078. Kristine 

23374883. Simon W 26194417. Thomas 61271972. Mai 50518752.  

Mattias 91790071. Jacob 30251155. Rasmus 42324932. Anne Grethe 51256124. 

 

Betaling: Både skole og SFO skal betales hver den første i måneden. Skolepengene 
betales stadig over 11 måneder (ikke i juli), og betales direkte ind på skolens konto. 
Priserne er de samme som sidste skoleår 860 per familie, hvor juli måned er betalingsfri.  
Nedenstående kontonummer skal bruges ved alle indbetalinger. Det er MEGET VIGTIGT at navn og 
adresse fremgår af hver eneste betaling.  
9100 1000092719 
Priser i SFO- Ørding Friskole  
Fuldtid 900 kroner pr. måned  
15 timer 700 kroner pr. måned  
10 timer 550 kroner pr. måned  
Morgen SFO 550 kroner pr. måned  
SFO m. søskenderabat 550 kroner pr. måned.  

Juli måned afregnes m. 75 kroner pr. dag, barnet er tilmeldt. Vi holder lukket i uge 29 og 
30.  
Man afregnes for de dage, barnet er tilmeldt i juli måned. 
Husk at både SFO og skole skal opsiges med en måneds varsel ved udgangen af 
måneden. 
 
 
Ørding friskole har fået Mobilepay 
Hermed skolens nummer til brug af Mobilepay: 75793 
Retningslinjer: Da det til og med kroner 49 koster 0.75 for opretteren-altså Ørding 
friskole-har bestyrelsen vedtaget, at der skal lægges 1 kroner til det beløb, man skulle 
have betalt ligegyldigt beløbets størrelse.  
Vi holder bestilling af pizzasnegle og pølsehorn udenfor tilbuddet. Her vurderer vi, at 

storeklassen der står for salget, har bedre gavn af at handle med rigtige mønter  Og det 
kan her forvirre. Husk tekst ved overførsel. 
 

Forsikring: Skolen har de forsikringer en skole skal have, men der kan sagtens tænkes 

ulykkelige situationer, hvor et barn kommer til skade, fx under leg, uden at skolen er 

ansvarlig. Som forældre bør man have en ulykkesforsikring, der dækker børnene. Tal med 

jeres forsikringsselskab herom. 
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Mad: På Ørding Friskole er det muligt at købe mad onsdag og fredag. Onsdagsmaden 

laves af Jytte i skolens eget køkken, og bestilles separat. Fredag sælger storeklassen 

pizzasnegle og pølsehorn, hvor overskuddet går til deres lejrtur. Som vores kostpolitik 

fortæller, så bliver det meste af maden lavet af grove og sunde råvarer. Samt vi donerer 1 

krone per pizzasnegl til vores plejedreng i Liberia, så han kan komme i skole. Det er dog 

meget tilladt at dele en slikkepind/eller flødebolle ud på festdage/fødselsdage m.m.  

 

SFO: Der er altid åbent i skolens SFO mellem kl. 6.00 og 17.00. Dog til kl. 16 om 

fredagen. Når børnene er i skole, er SFO´en naturligvis lukket. Der er åbent i vinter- og 

efterårsferien, men lukket 2 uger om sommeren i uge 29 og 30. I forbindelse med andre 

højtider/lukkedage gives der besked fra SFO i god tid, så familierne kan nå at planlægge 

evt. pasning. Hvis muligt samarbejder vi med Børnehuset i ferierne v. under 5 tilmeldte 

børn. Kontakt gerne Hanne, hvis Jeres barn gerne vil i sommerSFO/juleferieSFO 75 kr. per 

dag, selvom barnet ikke fast er tilmeldt SFOén længere. 

 

Rengøring: Skolens forældre deltager i weekendrengøring iflg. rengøringsplanen og 
deltager i hovedrengøring én gang i løbet af skoleåret. I skolens rengøringsrum (grøn dør 
ved siden af glasdøren ind til køkkenet) findes udførlige forklaringer over, hvordan 
rengøringen skal foretages i de enkelte områder. Det er en god idé at gå flere familier 
sammen om rengøringen. Det er hyggeligere. Hvis man er i tvivl, kan man kontakte Jesper 

Jensen på 27219795 eller Pia Justesen på 23706510. Nøglen til skolen kan i weekenden 

lånes hos købmanden i Ørding. Det er muligt at betale sig fra rengøringen. Kontakt Pia 
Justesen. 

 

Arbejdsdage: Bestyrelsen står for 3 arbejdsdage per år. Alle familier skal møde op 1 dag 

om året fra 9.00-15.00 med mindre andet er aftalt. Det være sig en specialopgave. 

Kontakt, for næste skoleår fra bygningsudvalget: Morten Haaning på 21802078. 

I år ligger arbejdsdagene: 18 september 2021, 15. marts 2022, 21. maj 2022. Den første 

arbejdsdag er altid fælles med Børnehuset.  
 
 

Ferieplan for skoleåret 2021/2022 

Skolestart 2021 Tirsdag den 10. august 2021  

Efterårsferie: Lørdag den 16. oktober – søndag den 24. oktober  

Juleferie: Fredag den 17. december – mandag den 3. januar 2022  
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Vinterferie: Lørdag den 12. februar – søndag den 20. februar  

Påskeferie: Lørdag den 9. april – mandag den 18. april  

St. Bededag: Fredag den 13. maj – søndag den 15. maj  

Kr. Himmelfartsferie: Torsdag den 26. maj – søndag den 29. maj  

Pinseferie: Lørdag den 4. juni – mandag den 6. juni  

Sommerferie 2022: Lørdag den 25. juni  

Bemærk: Ørding friskole har to skoledage med mødepligt; Sponsordag lørdag d. 4. 
september & Åben skole lørdag d. 20. november.  

 


