
Skoledelen - siden sidst. 
Så er skoleåret gået på hæld, men op til vi alle kunne ønske hinanden en god 
sommerferie, har skolens lærer og elever ikke lagt på den lade side. 

For 4-5. kl. startede maj 
måned med en 
anderledes skoledag, da 
5 af byens Krolfspillere 
fra Seniorsjov inviterede 
til sjov og ballade på 
sportspladsen. Der blev 
skabt nye relationer, 

lært nye spille regler og 
både unge som ældre havde en fantastisk dag med 
masser af højt humør. 

Nyhedsbrev 
Sidste nyt fra skoledelen og støtteforeningen.

 30. JUNI 2021

Den store 
bagedyst og 
Naturjagten i 
maj 
Maj måned bød på 
forskellige 
temadage  

En mere sikker 
skolevej 
Så kom der 
afstribninger på 
parkeringspladsen. 
Skolevejen er nu et 
mere sikkert sted 
for børnene at 
færdes 

Fællesskabet i 
bevægelse 
10. juni havde 
3-5 .kl. besøg af 
Melissa som 
præsenterede dem 
for Fun-battle og 
meget andet.

HYGGEDAGE OG 
TEAMBUILDING 

Alle klasser har dagene 
op til sommerferien 

hygget med anderledes 
skoledage
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ÅRETS SIDSTE 

UDFLUGT 
Gik for 0-2.kl. til Fiskeri- 

og Søfartsmuseet i 
Esbjerg og for 3-9 kl. til 
Gomonkey klatrepark

2
ÅRETS DIMITTENDER 

Tillykke med 
dimissionen til årets 

dimittender og tak for 
denne gang, I vil blive 

savnet!

3



Tilbage i maj blev der i 8-9. kl. dystet i “den store bagedyst”, og alle de lækre bidrag blev med bedømt 
efter alle kunstens regler af ekspertpanelet. 

Med forårets komme deltog 3-5. kl. i den 
landsdækkende “Naturjagten for skoleelever“ som 
blev afholdt den 28. maj. Her fandt elever rundt i 
nærmiljøet omkring skolen og i selve byen 150 
forskellige dyrearter. 

Juni måned har for udskolingen handlet rigtig 
meget om eksamener, men der har også været tid 
og overskud til sjov og ballade. 4. juni havde 6-9. 
kl. besøg af UngTønder som havde planlagt en dag 
med masser af sjove aktiviter som havde teambuilding i fokus. De fik nogle elever som gik til 
aktiviterne med gå på mod og ihærdigheder, og det var en fantastisk dag! 

Efter veloverstået eksamener mente 
Kristina at eleverne trængte til en 
slapper, derfor drog de sammen 
afsted på en 12 km gå tur i 30 
graders varme hjem til Kristina, hvor 
der var planlagt vandplaskeri i 
Klosterbadet, Lasergame i Fogderup 
og socialt samvær på plænen i 
Krisitinas have. 

Det var dog ikke kun 8-9. kl. som fik sig en på opleveren. 4-7 kl. 
har haft vandkamp på sportspladsen, 3. kl. har hygget i haven hos 
Ina og 0-1. kl. har hygget i deres gårdhave med bål og popcorn. 

Traditionen tro blev dagen før 
sommerferiens start brugt på en tur 
ud af huset. For 0-2. kl. gik turen i 
år til Fiskeri- og søfartsmuseet i 
Esbjerg. Her blev der både studeret 
søstjerner, krabber og masser af 
havets fisk og sælernes kunster og 
fodring blev observeret med stor begejstring fra både elever og lærere. 

  



 

For de store klasser var dagens 
destination i en noget anden retning. 
De tog til GoMonkey klatrepark i 
Kolding, hvor der skulle klatres 
rundt i trætoppene og for nogle blev 
der flyttet grænser og gå på modet 
testet på den sjove og sociale måde. 

Inden dagen gik helt på hæld var der for særligt 9 klasse en vigtig begivenhed i vente. Torsdag aften 
inden ferien er, som altid på Bedsted Friskole, aftenen for dimissionen for de elever som afslutter 9 
klasse eller skal videre på efterskole efter 8 klasse. I år kunne vi sige tak for denne gang til 7 unge, 
spændte og håbefulde elever. Vi ønsker dem al lykke og held på deres veje videre ud i livet.  



Sidste skoledag inden ferien startede for 8-9. kl. og lærerne med en opsamlingstur i traktor med vogn, 
inden der blev indtaget fælles morgenmad i køkkenet og spist lækker kage som eleverne havde sørget 
for. Derefter Havde eleverne arrangeret forskellige lege på sportspladsen inden alle hjalp hinanden 
med at rydde op i klasserne og det blev tid til at ønske hinanden god ferie. 

Herfra skal lyde en rigtig god og solrig sommer til alle, vi ses igen 9. august friske og veludhvilet til et 
nyt spændende skoleår! 

 

Støtteforeningen 
orienterer. 
Kaffebord til 55 tilmeldte 

Blev der tradition tro sørget for til skovfogedens 
årlige generalforsamling som denne gang fandt 
sted ved Svinsbjerg. 

Vejret var som man kunne ønske, sol fra en 
skyfri himmel og der var masser af historier og 
godt humør. 

Husk at hvis du har et arrangement hvor du 
kunne bruge en ekstra hånd så står 
støtteforeningen altid klar til at hjælpe og vi 
medbringer smil og godt humør! 

GENERALFORSAMLING 24 AUGUST 2021 
Generalforsamlingen for Bedsted friskole og Bedsted Friskoles støtteforening er flyttet til tirsdag den 24 
august 2021 i skolens aula. 

Kom frisk og hør om hvad der rører sig på skolen, hvilken planer bestyrelsen leger med for tiden, hils på 
skolens tilsynsførende og få et fantastisk indblik i det forgange skoleår i lyd og billeder.
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