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Kære alle 

Tusind tak for en hyggelig fastelavn-lidt ligesom vi plejer       En god formiddag! 

Ligeledes tusind tak til 6.-7. kl. for deres engagement i projektugen. Ca, 40 nød deres fremlæggelser 

onsdag eftermiddag. Godt gået       

Onsdag morgen kickstartede vi teaterperioden. Der blev fortalt og 2.-7. kl. har fået valget mellem de 

4 værksteder. Derefter afleverede de ønsket på skrift til Mai & Jens Jørgen, der fordeler. 

Små kulturelle indtryk: 4.-5. klasse fik en hel oplevelse, da vi skulle se Drømmen om Amerika 

på Sydvestmorsfriskole. Nogle har nok fortalt       
6.-7. klasses sanser blev udfordret med eksperimenterende musik torsdag formiddag-også i 

Hvidbjerg       Begge dele -en del af Morsø Kommunes kulturpakke for skolebørn.  

Besøg: Hyggeligt var det i onsdags at hilse på Ninna & Carlo, der jo snart bliver et halvt år. Som 

tiden dog går. Vi takker for besøget. Ligeledes var Mattias´ vejleder med i onsdags, så ham er der 

måske også nogle af jeres børn, der har fortalt om.  

Elsebeth har vi også hørt fra i ugens løb, hun var så sød at tage med på koordineringsmøde ang. 

Kulturpakkerne for næste skoleår, således, at undervisningen kunne køre helt almindeligt – her 

fredag        

Krigen i Ukraine fylder hos både børn og voksne her på skolen. Se rubrik om tiltag m.m. side 

4/Spred budskabet       

Fra sidst: 
ProjektBallast har henvendt sig og kommer onsdag d. 9. marts og taler ca. 20 min. I 4.-5. klasse & 

6.-7. kl. Her er deres egen formulering af indholdet for eleverne: Foredrag med eleverne har til 

formål at give børn fra misbrugsfamilier viden om, at de ikke er alene, og opfordre til åbenhed 

omkring deres problematikker samt give dem kendskab til ballast som tilbud. Henvend Jer til Ballast 

eller til lærerværelset, hvis I er interesserede i at høre mere om deres forskellige tilbud. 

Arbejdsdag lørdag d. 5. marts for hold 2. Snart kaldes der ind på sms til Jer forældre, der er på 

hold 2. Dagen er fra ca. 9-15.00. Vi glæder os til at få samlet p på lidt af hvert inde og ude-også alt 

efter vejret. Der er morgenkaffe m. brød 8.30-9.00, hvorefter opgaverne fordels.  

Se infokasse om Fastelavn!(Mandag d. 28. feb.) 

Corona: Morsø Kommune stopper med at komme ud og screene eleverne. Sidste gang bliver torsdag 

d. 24. marts. Vi sætter nu bero i Coronaopdateringerne, men i klassegrupperne informeres v. en 

smittet elev. 

Indsat er også infokasse om lejrturene i juni. Opdateres, når der er nyt. 

Årets generalforsamling på Ørding Friskole: Sæt et stort X d. 23. marts. Indkaldelsen er sendt 

særskilt ud per mail. Se også indkaldelsen her i Skolenyt. 

Tilsynsførende; her kan Conni Mark genvælges. I en kort stund var en pause på tale, men vi er glade 

for, hun modtager genvalg. Min fejl på indkaldelsen. Er rettet nu.  

Se infokasse om kommende, spændende blokdage. Blandt andet med en optakt til 

teaterperioden, 2 emneuger vi har set frem til i flere år, der kulminerer med en premiereaften 

torsdag d. 7. april. Sæt X.  

Dette år bliver det den norske klassiker; Folk og røvere i Kardemomme by.  

Børnene bliver inddelt/har muligheder for 4 værksteder; sang og musik, kulisser og bordpynt, News 

og selvfølgelig skuespil. 

Se infosider om kommende teateruger-samt festaften d. 7. april. Disse sider printes ud til Jer 

forældre og gives i postmappen. (én per familie.-sig til, hvis ikke I har fået.) 

Ekstra krydderi i år: I år får vi faktisk en 2. års praktikant med fra Den Frie lærerskole ved navn 

Amalie. Hun skal tage en 3 ugers praktik her og bo hos Jakob, Rasmus og Mattias. Hvor er vi 

heldige       Amalie Bovbjerg kommer oprindelig fra Mors. Hun besøger skolen d. 11. marts.  

AULA: I aulaen ses en fin udstilling 4.-5. klasse har lavet på tværs 😊 Dansk og p-fag omkring 

eventyr. Kig forbi og læs & se med. 

Hilsen Hanne 

http://www.oerdingfriskole.dk/
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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  

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.  

 
 

 

Fra SFOén 

Foråret er her, vi er gået i gang med at peppe 

udeSFo lidt op m. fx nye duge, oprydning og nyt udepynt 

😊  

Hilsen Morten, Karina, Thomas og 

Sonja☺ 
 

 

 

Følg med omkring lejrturene: 
Booket og vi glæder os:  

• Fantastiske Fulton for 6.-7. kl. 13.-17. juni. Vi røber: Der lægges fra kaj i Thisted=Altså kan 

familien vinke farvel og god tur ☺ sæt x. 

• Vadehavet, DSB ☺ og Visbyferiecenter for detektiverne-5. kl. plus evt. forældre til hjælp med 

det praktiske 14.-17. juni. Sæt x allerede nu😊 Da vi skal med tog, foreslår vi sovepose. 

Børnene skal selv bære taske og sovepose 😊 
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Oversigt over blokdage: 
Optakt til 
teater/vi øver 
os 

Mai & Drama Thomas 
& News 

Mattias/Jakob 
& Musik 

HW/KL/SW 
og kulisser 

  

4. marts 6.-7. kl. 5. kl. 4. kl. 0.-3. kl.   

11. marts 4. kl. 6.-7. kl. 5. kl. 0.-3. kl.   

18. marts 5. kl. 4. kl. 0.-3. kl. 6.-7. kl.   

Teaterperioden Her bliver 
børnene inddelt 
på teaterhold 

   

 

 

25. marts emneuge      

1. april emneuge      

8. april Oprydning+hygge 
efter teateraften 
&emneugen 

     

Indtryk og 
aftryk 

Besøg på 
molermuseet 
TK, MHS, JA 

Indtryk 
og 
tillægsord 
KL & Mai  

Billeder med 
tryk 
SW & HW 

   

22. april 0.-3. kl. 4.-5. kl. 6.-7. kl.    

29. april 4.-5. kl. 6.-7. kl. 0.-3. kl.    

6. maj 6.-7. kl. 0.-3. kl. 4.-5. kl.    

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krigen i Ukraine 

 

Julie Exner har henvendt sig med følgende ord og initiativ og Ørding Friskole bakker op: 

 

 

”Vi er nogle stykker, der ønsker at stå klar til at tage imod ukrainske familier, der kunne have 

brug for hjælp på flere måder. Alt fra at finde indkvartering, og praktiske ting til hverdagen, til 

også at møde børnenes behov. Skolen bakker op omkring skolegang. I må meget gerne kontakte 

mig, hvis I gerne vil være en del af holdet, der hjælper-det kan også være små ting, man byder ind 

med.” 

Julie Exner 23834622 
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d. 21. februar 2022 

Til forældre – og skolekreds 

 

Indkaldelse til generalforsamling  

 

på Ørding Friskole - onsdag d. 23. marts 2022 kl. 19.30 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning, lederens beretning og tilsynsførendes beretning. 

3. Bestyrelsen forelægger regnskab til orientering. 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende er på valg: 

Lene Sejbjerg- Modtager ikke genvalg -Valgt af forældrekredsen. 

Morten Haaning-Modtager genvalg-Valgt af forældrekredsen. 

Jesper Jensen-Modtager genvalg-Valgt af skolekredsen. 

 

5. Valg af Suppleanter. 

6. Indkomne forslag.   

(Skal være bestyrelsesformanden i hænde inden 16. marts 2022.) 

7. Evt. 

 

Indkaldelse af valg af tilsynsførende onsdag d. 23. marts kl. 19.30 på Ørding friskole for forældrekredsen 

 

1. Valg af tilsynsførende. Conni Mark modtager genvalg.  

Evt. 

 

NB: Enhver forælder har i øvrigt ret til at foreslå kandidater på mødet og herefter er der valg af tilsynsførende. 

 

Der serveres øl/vand og kaffe/te med brød.  

Efter generalforsamlingen og valg af tilsynsførende er der konstituering af bestyrelsen.  

 

******************************************************************** 

 

Med venlig hilsen 
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Ørding Friskole 

 

Pia Justesen, bestyrelsesformand                                      Hanne Ward, skoleleder            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kommer nyttige informationer om dagene op til 

m.m. 

Teateraften–og fest d. 7. april kl. 19.00. Her møder 

eleverne kl. 18.30 til sminkning, klargøring m.m. 

Generalprøve er om formiddagen kl. 10.00 for bedsteforældre og 

andre interesserede. Billetpris per voksen er 20 kroner inkl. kaffe 

og brød. Kaffen serveres om formiddagen fra kl. 9.30.  

Årets stykke hedder:  

Folk og røvere i 

Kardemomme by 
 

Emneugen op til: Fra mandag d. 28. marts til torsdag d. 7. 

april møder alle skolens elever fra kl. 7.30 til 13.00. Herefter er 

SFO åbent og man er selvfølgelig, som altid, velkommen til at 

vente på skolen til bussen kører m.m. Fredag d. 8. april er en kort 

skoledag m. oprydning, restespisning og filmhygge  8.30-11.30. 

I emnedagene vil vi starte med morgensang og derefter 

går vi i gang m. replikker(Mai & Jens Jørgen & Anne 

Grethe), kulisser(Kristine, Hanne & Simon) band og 

kor(Jakob & Mattias & Amalie), News gruppe(Thomas 
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& Rasmus) Sonja, Karina &  Morten hjælper ad hoc, når 

de møder ind, med støtte til børn og grupper. 

Desuden skal vi gøre skolen klar til den store festdag, så 

der også bliver dækket op til fest og der er pynt på 

bordene og i aulaens vinduer. Alle børn skal dog 

medbringe alm. skoletaske. Vi ved af erfaring, at der 

bliver stunder, hvor man kan sidde og læse samt arbejde 

i ”arbejde frit bøgerne”.  

Detektivklassen starter i år fredag d. 1. april på skolen. Så denne 

morgen går Hanne, Mai og Karina fra og er med indskolingen. 

Detektivklassen, 0. og 1. klasse følger i år kulissefolket, men er 

skam også med på scenen i et par numre. Der skal dog også dagligt 

arbejdes med ord, skrift og tale 😊De store børn fra 2.-7. klasse, 

der ønsker kulisse i emneugerne, kommer derfor også til at være en 

form for hjælpelærer af og til, som en del af processen. Vi glæder 

os til at være kreative sammen med jeres børn!  

Eleverne bliver onsdag d. 2. marts præsenteret for 

teaterperioden og 2.-7. klasses elever får et ark, hvor de vælger 

sig ind på de 4 mulige værksteder. 

Mange hilsner fra alle vi voksne på Ørding Friskole  

PS: Storeklassen får i uge 9 uddelt seddel om de praktiske opgaver 

omkring festen. Spørg på lærerværelset, hvis I mangler denne 

seddel.  

Gammel rutine er, at det er storeklassens forældre, der står for det 

praktiske d. 7. april.  

Afteninfo: Om aftenen den 7. april nydes der efter præmiere: 

Boller, lagkage og kaffe m.m. Storeklassen har torsdag over 

middag dækket op på skolen og eleverne/kulisseholdet har i løbet 

af perioden lavet pynt og plakater.  

Der kan købes slushice, popcorn, slik og sodavand til fine priser. I 

år er der ligeledes hjemmedisco i storeklassen. I SFOén købes 

popcorn m.m.   

Vi håber på en rigtig hyggelig aften, hvor der er god mulighed 

for en lille svingom, en sludder med mange, gamle samt nye 

ansigter, hvilket vi opfordrer til, nyde lidt lækkerier, og 

selvfølgelig alle vore børns optræden og bidrag til processen og 

aftenens forløb i det hele taget. Vi håber skolen summer af 
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Kardemomme by. En fin mulighed for vi voksne at mødes på 

tværs af klasserne og nyde og genskabe fællesskabet på Ørding 

Friskole her efter Coronaperioden på i alt 2 år. 

 
 
 

 

Beskeder til Skolenyt skal afleveres senest onsdag. 

- 

- Sygemelding af elever sker om morgenen via sms på følgende nummer: 29 67 79 09. 

Vi kan desværre ikke svare tilbage på denne besked. Man kan også ringe til skolen på 

97766102 og snakke med en lærer fra kl. 7.00. Før klokken 7. er det SFO, man snakker 

med. Men så giver de bare beskeden videre.  

 

- Husk at nøglen hos købmanden kun må lånes, når man skal gøre rent på skolen. Brug 

af skolen derudover skal altid aftales med skolen inden. 

 

28. februar: Vi fejrer Fastelavn. Alle møder 7.30-11.30. 

1. marts: 4.-5. klasse ser teater i Sydvestmors Friskoel. 12.30-13.25. Hjemme ca. 13.45.  

1. marts: Kom og hør mere fra arbejdsgrupperne/udviklingsprojektet: Skal Sydmors stå 

sammen? Kl. 19.00 på skolen. 

3. marts: 6.-7. kl. til koncert på Sydvestmorsfriskole. 10-10.45.  

5. marts: Arbejdsdag for hold 2. 9-15.00.  

9. marts: Projekt Ballast besøger 4.-7. klasse ganske kort og fortæller om deres tilbud. 

23. marts: Generalforsamling for Ørding Friskole 19.30. 

29. marts: Opstart teaterperioden på Ørding friskole. Emneuger op til påskeferien. Mere 

info kommer. 

31. marts: Generalforsamling for Ørding Børnehus. 

4. april: Netværksmøde 19.00. HW+ repræsentanter fra skolebestyrelsen deltager.  
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7. april: Generalforestilling kl. 10.00. 19.00 Premieren ☺  

11.-13. april: Påskeferie. 

22. april: Affaldsindsamling. 

25. april: 10.00-11.00; vi går baglæns imod mobning sammen med TikTokkeren Nicolai 

Aagaard.  

18. maj: Dannelsesturen går til Skagen ☺ Sæt stort X hele dagen. Afgang ca. 6.30. 

Hjemkomst: Ca. 19.00, yderligere detaljer kommer.  

19. maj: Alle møder 8.30, vi starter med lidt hygge og evaluering i klasserne. Almindelig 

skoledag fra ca. 10.00. (SFOén har selvfølgelig åben.) 

21. maj: Fælles arbejdsdag for hold 3. 9-15.00. 

Uge 24: 6.-7. klasse på Fulton. Flere detaljer kommer. (Mandag-fredag). 

14.-17. juni: Detektiverne -5. klasse besøger Sønderjylland på lejr i år.  

20.-23. juni: Årets sidste emneuge. Vi giver den gas/samarbejde med Dueholm 

Kloster/Mette Elimar Jensen. Børn fortæller historier til børn. Vi bruger hele Sydøstmors. 

24. juni: sidste skoledag. 

 

 

 

 

Hilsen alle voksne på Ørding 

 

Rengøring ☺ V. diverse kontakt Pia 23706510 

 

 

 

4.-6. Marts 

Hanne Marie& Knud 

Lene & Flemming 

Maia & Tommy 

Pernille & Niels 

 

11.-13. Marts 

Pia & Kasper 

Lone & Kåre 

Karina & Martin 

Jeanette & Brian 

 

18.-20. Marts 

Mette & Martin 

Dorthe & Leif 

Dorthe & Kim 

Lena & Marco 
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