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Skolenyt uge 17 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære alle 

 
Tid for status på ugen er nu atter kommet. En fin uge, der startede med solskin. Det var dejligt-især 

på timen, hvor vi gik baglæns imod mobning med Nicolai Aagaard. Vi har støttet en vigtig sag. 

Børnene har i løbet af ugen været i planetarium med Thomas. 2.-3. klasse er så småt begyndt at 

friske skolegården op med ny kunst. Alle 4 klasser har i denne uge fået vigtig guidning fra Morsø 

Kommunes tanddame, vor egen Lisbeth       2.-3. klasse havde i denne uge ligeledes fornøjelsen af at 

tilbringe en dobbelttime med Svende Grøn. Han er bare så dygtig. De var på Ørding Kirkegård for at 

finde symboler. På Ørding er der mange spurve og akser afbilledet på gravstenene, vidner om et 

område med landbrug. Lærerværelset havde onsdag eftermiddag, på mødet, besøg af teamet fra 

Ballast til en god snak.  

Søges: 

Kære forældre og folk som har tilknytning til skolen. 

Vi er i gang med et projekt i p-fag, hvor vi skal lave en krukkehave, og vi mangler: Potter, der kan 

klare frost, urtepotter, krukker, blomsterfrø, blomsterløg, krydderurter, tomatstiklinger og mange 

andre forskellige ting der kunne være interessant        

Hilsen Ditte, Fenja, Caterina, Wilma, Sofia og Diana fra Gartneriet  

Kære forældre og andre tilknytninger til Ørding Friskole. 

Vi er igang med et projekt, hvor vi planter ting. 

Så derfor vil vi høre om I har noget, eller kender nogen der har noget, vi kan bruge. 

Vi har brug for følgende: 

Jordbærstiklinger  

Lægge kartofler 

Grøntsagsfrø til vores højbede 

Frugtbuske 

Ærtefrø 

Og hvis I har andre til til vores højbede, tager vi også imod det. 

Hilsen Lukas, jacob, Johanne og Oscar fra Gartneriet 

 

Fra sidst: 
Program for årets dannelsestur: Se infoboks. (side 2/anden del er nu også med.) 

Fra sidst: 

Hokus pokus-et fokus. Se infoboks.  

Godt tilbud for de ordblinde og børn med skriftsproglige vanskeligheder: Vi gentager succesen, fra november på 

Bjergby friskole, Nu i samarbejde med Sydvestmors og Lødderup friskole. Onsdag d. 11. maj kl. 19.00 er alle 

interesserede forældre og børn velkomne til et interessant foredrag med Christian Bock, der ligefremt og ærligt fortæller 

om egne erfaringer med at være ordblind. Tag gerne søskende med. Foredraget bliver afholdt på Sydvestmors Friskole 

kl. 19.00.  

Workshop for ordblinde på Ørding Friskole med Christian Bock:Torsdag d. 12. maj kommer Christian til Ørding og 

her er der muligheder for hands on mht. alle hjælpemidlerne. Det nøjagtige tidspunkt meldes ud senere, da Hvidbjerg og 

Lødderup ligeledes får besøg. I workshoppen deltager Kristine og Thomas fra Ørding sammen med de elever, der har 

brug for det. Forældre er her meget velkomne-snak gerne til os, hvis I er i tvivl.    

Planen for undervisningen af de ukrainske børn her efter påske er: En kombination af klasseundervisning, 

danskundervisning i gruppe samt selvstudier; fx online undervisning fra Ukraine. Vi siger i den forbindelse tusind tak til 

beboerforeningen i Ljørslev og Ørding for tilskud til materialer til tosprogsundervisningen.  

Velkommen og kort præsentation af børnene: Milana 5 år-detektiv, Sascha 8 år-2.-3. kl., Nikole 10 år 2.-3. kl., 

Sophia 10 år 2.-3. kl., Diana 11 år 4.-5. kl, Dasha 11 år 4.-5. kl. Varnia 15 år 6.-7. kl. 

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 Første skoledag i det nye år er tirsdag d. 9. august 8.30-11.30. 

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

 
 

Fra SFOén 
Sæt et stort X d. 4. maj, her byder SFOén på forældrekaffe indtil 16.30.  

Mange hilsner fra vi voksne: Sonja, Karina, Morten, Thomas, Malene & 

Jack  
 

 

 Hokus pokus-et fokus 

Er det mon nødvendigt? Ja, det er det. Engang imellem skal der strammes lidt op på stedet. Det er mht. 

sprog og omgangsformerne, oprydning og ordentlighed, punktlighed, ro i timerne og høflighed. Vi vil her 

den næste tid sætte alle sejl ind på dette og håber på jeres opbakning derhjemme, som sædvanligt ☺ 

 

Hvordan: Hvis, det fx kniber for barnet at nå i skole til tiden, stå op lidt før, opfordre til at børnene får lavet 

lektier-spørge interesseret: Har du fået afleveret og hvad sagde læreren/feedback? Husk at gå til lærerne, 

hvis der er spørgsmål ang. Lektier/manglende lektier. Spørge; må jeg se din kasse på skolen…hvordan 

behandler du egne og skolens ting? Generelt være interesseret i børnenes dagligdag med andre.                                                                                                                            

 
Ugens ord:  

Uge 16: Ordentlighed & oprydning, Uge 17: Venlighed & åbenhed, Uge 18: Hjælpsomhed & ekstra 

indsats, Uge 19:  Ro & fordybelse, Uge 20: vi modtager gerne et bud, kom forbi med et fokus       
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Dannelsesturen anno 2022 går til Skagen; Danmarks nordligste by. 

Onsdag d. 18. maj kl. 06.00 til navneopråb i morgensang- 

hjemkomst ca. 19.00. 

 

Så er det igen blevet tid for en unik tur ud af huset for børnene på Ørding friskole. 

Denne gang går turen til Skagen. 

Vi starter med et besøg på det berømte kunstmuseum i Skagen. Her er der 10.00-

11.30 en guidet byvandring for eleverne-inddelt i 3 grupper. Altså hvor alle elever & 

voksne får brugt benene lidt-samtidigt med, vi hører om Skagens spændende 

historie og personer, samt kunstnerkolonien, der er blevet verdensberømt. 

Herefter modtager de 3 grupper skoletjeneste indenfor på museet i tidsrummet 12-

13.45. Her er der også tid til madpakken.

 

Så går turen til Grenen, hvor der både skulle blive tid til at stå med en fod, hvor de 

to have mødes-  plus en enestående tur med Sandormen, Det bliver fedt ☺ 
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15.30 kører vi videre til Den tilsandede Kirke. Her er der pitstop fra 16-17.00. Her 

kan naturens kræfter fornemmes, Her vil vi også nyde en pizzasnegl og et pølsehorn, 

som Jytte har bagt. Plus vi deler en juicebrik ud til alle. Og så går turen hjemad. Vi er 

hjemme på skolen ved 19.00 tiden.  

Børnene skal med bringe turtaske med madpakke & drikkelse. Børnene må 

medbringe lommepenge til en is, cola og/eller souvenir, som der nu ønskes eller ej. 

Max 100 kroner.  

 

 

Torsdag d. 19. maj møder alle børn kl. 8.30-alm. skoletid er slut. (MorgenSFO har 

åbent.) 

Planen ser således ud:  8.30-9.30 Hygge og evaluering på klasserne.  

  9.30-9.50 Frikvarter & herefter alm. skoleskema for alle. 

 

Vi glæder os til endnu en skøn tur med Jeres børn ☺ 

Friske hilsner fra vi voksne på Ørding Friskole 
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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 De hold børnene 
mangler 

     

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 Detektiverne, 0.-
3. kl. 

4.-5. kl. 6.-7. kl.    

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

   

6. maj 6.-7. kl. Detektiverne, 
0.-3. kl. 

4.-5. kl.    

       

 
 

Beskeder til Skolenyt skal afleveres senest onsdag. 

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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- 

- 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. 

 

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

Aagaard. 7.30 er Nicolai med til morgensang/fortæller også lidt. Kom gerne.  

4. maj: Forældrekaffe-kom gerne 😊 

8. maj: Konfirmation i Ørding. 

9. maj: Konfirmanderne samt nonfirmanderne drikker kaffe med lærerne 9.30-10.30. De 

andre børn, har længere pause. 7. kl. møder til 9.30. 

11. maj: HW & KL på kursus.  

11. maj: foredrag på Sydvestmorsfriskole for elever og deres 

forældre/ordblinde/skriftsproglige vanskeligheder. Husk at sætte x kl. 19.00. 

12. maj: Workshop afholdes på Ørding Friskole med Christian Bock for elever og deres 

forældre; ordblinde/skriftsproglige vanskeligheder.  

17. maj: Her er der Blå Mandag for 7. klasse.  

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 
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28.-30. April 

Anna & Jesper 

Nora & Ben 

Rasa & Modesta 

Lene & Tommy 

 

6.-8. Maj 

Rikke & Jesper 

Emilie & Mica 

Lene & Ole 

Susanne & Erik 

 

12.-15. maj 

Hanne & Simon 

Jannie & Rasmus 

Maja & Jesper 

Lene & Poul Martin 

 

20.-22. maj 

Gert 

Hanne Marie & Knud 

Lene & Flemming 

Maia & Tommy 

Karina & Martin 

 

 

OBS! Hvis man er forhindret i at deltage på den tildelte dato, kan man bytte indbyrdes. 

Man skal blot ringe til Morten Haaning (21802078) Det er muligt at betale sig fra 

arbejdsdagen. Arbejdsdagen begynder kl. 9.00, men der er mulighed for kaffe og 

morgenmad fra 8.30, herefter uddelegeres arbejdsopgaverne. 

Frokost serveres kl. 12:00-Bestyrelsen anskaffer materialer og redskaber m.m. 

ARBEJDSDAGE PÅ ØRDING FRISKOLE  
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OBS! Hvis man er forhindret i at deltage på den tildelte dato, kan man bytte indbyrdes. 

Man skal blot ringe til Morten Haaning (21802078) Det er muligt at betale sig fra 

arbejdsdagen. Arbejdsdagen begynder kl. 9.00, men der er mulighed for kaffe og 

morgenmad fra 8.30, herefter uddelegeres arbejdsopgaverne. 

Frokost serveres kl. 12:00-Bestyrelsen anskaffer materialer og redskaber m.m.  

Arbejdsdagen forventes afsluttet kl. 15:00  

INFO: Det er muligt at betale sig fra arbejdsdags deltagelse, hvis man er forhindret. 

Kontakt derfor så Morten Haaning fra bygningsudvalget på 21802078.Det er dog stadig 

muligt-at blive flyttet til anden dag eller få tildelt en opgave, man kan udføre på et andet 

tidspunkt ☺  

 Vi ses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fælles arbejdsdag 

m.Børnehuset 

18. september 

2021 

5. marts 

2022 

21. maj 2022 

Lene og Poul 

Sila og Jesper 

Rasa og Modestas 

Susanne og Norman 

Emilie og Levi 

Karina og Martin 

Charlotte og Morten  

Leif og Dorthe 

Britt og Søren 

Søren og Louise 

Pia og Johnny 

Hanne og Simon 

Jannie og Rasmus 

Jimmy og Janni 

Jeanette og Brian 

Gert 

Karina og Kim  

Jette og Kristian 

Maja og Tommy 

Lene og Ole  

Nancy og Tommy 

Lene og Tommy 

Hanne Marie og Knud              

Lena og Marco 

Julie og Ulf 

Nora og Ben 

Lene og Lars 

Jette og Morten 

Rikke og Jesper 

Dorthe og Kim 

Jan og Lene 

Kirsten og Peter 

Maja og Jesper  

Lene og Flemming  

Karen og Thomas 

Anna og Jesper 

Susanne og Erik 

Lone & Kåre 

Pernille og Niels 

Martin og Malene 

Pia og Kasper 

 


