
 

 

Vi har i den grad nydt det kolde og klare vejr efter at vi igen kunne mødes i 2.klasse. Hver dag over middag har vi været nede ved 
søen , og idag også med skøjter på. Det skal lige siges,at det er græsmark vi leger på, så dybt er der ikke.  Kh Tine  

Hurra- genåbning igen 😊 

Mandag d. 8. feb. fik vi lov til at genåbne skolen igen for alle børn i 0. – 4. klasse. Tidligt 
mandag morgen mødte jeg en pige fra 4. klasse på parkeringspladsen. Hun stod og ventede på 
de andre børn skulle møde ind. Hun havde glædet sig så meget til at komme i skole igen, at 
hun havde vågnet tidligere end både til juleaften og egen fødselsdag. Da børnene kom, vidste 
de præcis, hvad de skulle: de gik direkte til døren til klasseværelset, ligesom ved sidste 
genåbning sidste forår. 

Det er så dejligt at have halvdelen af skolens medarbejdere og børn på skolen igen. Skolen er 
ikke rigtig en skole uden dem. Det er super skønt at høre børnenes stemmer alle vegne og se 
glade børn lege i skolegården. Vi er ovenikøbet så heldige, at solen skinner og det er 
børnevenligt vejr med sne, is og frost.  

Fredagsbrev   Århus Friskole    fredag d.12. februar  2021 
 



 

 

Vi savner mega meget den anden halvdel af skolens børn og voksne, som stadig har 
undervisning online derhjemme. Vi længes efter og vi drømmer om, at vi snart kan være alle 
børn og voksne på skolen igen, at vi kan komme på lejrskoler til foråret og holde fest med sang 
og musik til sommer. 

Dagen er allerede 2 timer længere. Vi går mod lysere tider. 

“We´ll meet again - Don´t know where, don´t know when-  

But I know we´ll meet again some sunny day.” 

God vinterferie.  Kh. Marie Skoleleder 

 

Bestyrelsesmøde på meet… med kaffe:-) 
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Monstret spiser corona - tegning fra 0.klasse :-) 

 

Fredagsbrev   Århus Friskole    fredag d.12. februar  2021 
 



 

 

Dejligt familiehus i Ormslev til salg. 220 m2 for 3.3 mill.  

Klik på linket for at komme til fremvisning på Home’s hjemmeside. 

https://home.dk/boligkatalog/aarhus/8260/huse-villaer/ormslevvej_471_ormslev_617000036

4.aspx 

Mvh Tina og Kristian Rødbroe Lassen 
 

 

Mvh Kristian Lassen 

Næstformand for bestyrelsen på Århus Friskole 

 

 

 

 

 

Fastelavn, 

tøndeslag 

fællessang 

klassevis 
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rytmik i 2.klasse 
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