
Skoledelen - siden sidst. 
Hverdagen på Bedsted Friskole går der derudaf i fuld fart. 

Pt. Øves der replikker, males kulisser og sys kostumer med stor entusiasme til 
årets skole teater, som i år er Orla frøsnapper af Ole Lund Kirkegaard. 
Skoleteateret fremføres i år af 0-7 klasse, og 
skolefesten afholdes i år for første gang før jul, 
nemlig torsdag den 11. november kl 18.30 for 
elevernes forældre, søskende og bedsteforældre. 
For alle øvrige er der traditionen tro åben 
invitation til generalprøven som løber af staben 
onsdag den 10. november kl. 10 i multihallen, 
vi håber på at så mange som muligt har lyst til at 
ligge vejen forbi og se vores ihærdige elever- og 
lærernes arbejde gennem de sidste 2 uger. 

Nyhedsbrev 
Sidste nyt fra skoledelen og støtteforeningen.

 31. OKTOBER 2021

Orla frøsnapper 
kommer til 
Bedsted 

Lejrskole tur til 
Bornholm 

8-9. klasse besøgte 
solskins øen 

Åben skole - dag 
Skolen inviterer på 
torsdag den 4. 
november kl. 16-18. 

Alle interesserede 
kan få en 
rundvisning og et 
indblik i skolens 
univers.

NY SEKRETÆR 
Velkommen til Anne 

Marie Lysholm. 

Vi ser frem til et godt 
samarbejde.

1
MOTIONSDAG 

0-7. klasse havde 
motionsdag med 

poster, opgaver og løb 
rundt i byen fredag i 

uge 41

2
LEJRTUR TIL 
BORNHOLM 

Christiansø, Jons kapel, 
Hammershus og 

Ekkodalen blev besøgt.

3



Imens de øvrige klasser øver på skoleteater søger 8-9 klasses elever 
udenbys for en kort periode, da de er i erhvervspraktik hele uge 44, hvor 
de skal ud og snuse til de mange muligheder verden udenfor Bedsted 
har at byde på. 

Inden årets efterårsferie havde 8-9 klasse igen pakket skoletaskerne godt 
væk, og havde i stedet fundet den store rejsekuffert, passet og kameraet 
frem, da turen for dem endelig stod i lejrturens tegn. Disse elever har 
desværre fået udsat deres lejrtur et par gange pga corona, men nu skulle 
det endelig være og afsted det gik. Tidlig mandag morgen kørte trætte 
men forventningsfulde elever med Kristina og Alin mod Bornholm til en 

uge med masser af oplevelser, social hygge og frisk luft. Der er masser af fantastiske billeder at se på 
skolens Facebook side, og disse billeder taler nærmest for sig selv. Elever og lærere har haft en 
fantastisk tur, og vendte trætte men glade hjem igen fredag sidst på eftermiddagen med mange 
fantastiske oplevelser og minder pakket ned i kufferten sammen med alt vasketøjet :) 

Imens de store elever vendte snuden hjemad, havde resten af skolen 
gjort klar til den årlige motions dag. Dagen bød på opvarmning, motionsløb rundt i byen med 
forskellige poster og opgaver der skulle udføres, boller, saftevand og efterårshygge på skolen, inden 
alle kunne ønske hinanden god efterårsferie 



Den 5. Oktober det var “Lærernes dag”, en dag som vi på Bedsted Friskole har valgt at kalde 
personalets dag, da vi ikke alene har fantastiske lærere, men en masse fantastiske medarbejdere som 
alle gør en kæmpe indsats på vores skole. 

Personalet mødte denne dag ind til en lille omvej rundt på lærerværelset som førte til en lille 
overraskelse i køleskabet. I køleskabet lå en lille gave med en gåde som indikerede, at de måske ville 
modtage en overraskelse senere på dagen. Da det blev frokost blev der leveret en pålægskage, som de 
kunne nyde i deres velfortjente pause. Foruden overraskelsen fik hver lærer en lille hilsen på deres 
arbejdsstation, så de altid kan blive mindet om, hvor meget vi værdsætter eres engangement i 
hverdagen og den ekstra indsats de yder for vores elever. 

 

0-1. klasse har gennem nogle uger arbejdet med et forløb omkring 
havens fugle, hvor de både har beskæftiget sig med trækfugle, 
blåmejsen og musvitten. Eleverne har lavet fuglemad til efterårets 
fugle, set film omkring de forskellige fuglearter, lyttet til deres lyde 
og sat sig ind i hvilke karaktertræk de forskellige fugle har. 
Derudover arbejdes der rigtig meget på at knække læsekoden og få 
styr alle de tal og regnestykker livet som skoleelev har at byde på. I 
billedkunst er der blevet lavet flotte malerier, hvor eleverne har 
ridset i skumplader og derefter lavet billedetryk med pladen.   

Vi har på Bedsted friskole årligt 2 arbejdsweekender, hvor forældre, 
elever og bestyrelse trækker i arbejdstøjet, finder 
gummihandskerne og støvsugerne frem og giver skolen en 
ordentlig overhaling både med store og små opgaver som samlet 
set shiner skolen op og giver anledning til et par timers hyggeligt 
samvær på tværs af klasserne. Denne tradition har de senest år 
desværre måtte aflyses pga corona, men også denne har i år haft 
mulighed for igen at blive afholdt. Dette skete tradionen tro den 



første weekend i oktober, og hold da op der blev flyttet nogle fliser, sandkasser fyldt med sand, 
gardiner blev frisket op, støvekosten blev svunget og der blev snakket og grint rundt omkring på hele 
skolen. Tusind tak til alle fremmødte for den store indsats og et par super hyggelige dage, hvor er det 
dejligt at se, at så mange er med til at gøre en forskel for vores dejlige lille skole. Tusind tak! 

Torsdag den 30. september var en dag med følelserne ude på tøjet både blandt personale, elever og 
bestyrelse. Vores kære sekretær fra skolens spæde start, Cecilie, valgte efter mange års fantastisk 
arbejde hos os, at sige tak for denne gang og gå på velfortjent pension. Vi har altid på skolen været 
utrolig glade for Cecilie og det kæmpe stykke arbejde hun har lavet hos os, og vi ønsker Cecilie alt det 
bedste på hendes vej fremover. 

Dagen forinden holdte bestyrelsen og skolen afskedsreception for Cecilie, hvor alle der havde lyst 
kunne komme forbi, sige tak for denne gang og få lidt godt til ganen. Det var dejligt at så mange 
havde tid og lyst til at kigge forbi og dele denne dag med Cecilie. 



Fredag den 1. oktober sagde vi derfor velkommen til Anne Marie, som er skolens nye sekretær. Vi 
glæder os rigtig meget til at lære hende at kende og ser frem til et godt samarbejde.  

Anne Marie har tidligere arbejdet som efterskole sekretær på bl. a. Sommersted og Ladelund 
efterskole. Privat bor hun i Sommersted med sin mand og fritiden ynder hun at bruge sammen med 
sin familie, venner og ude i naturen. Velkommen til. 

Støtteforeningen 
orienterer: 
En lille reklame for det forestående Julemarked 
i multihallen, lørdag den 27 november  kl 
10-16 — en hyggelig dag hvor der kan gøres en 
god handel. 

“Uhm småkager og tombola 
- snart er det Julemarked” 

Vi planlægger et nyt koncept, hvor vi blander de 
gamle kendte traditioner fra Solgårdens 
julemarked med nye spændende ideer.  

Den traditionelle tombola er selvfølgelig med, 
derudover er der salgsboder både for private og 
enhver, bagagerumssalg og mange andre 
spændende tiltag. 

Støtteforeningen og dens medlemmer har 
mange talenter og vil gerne bestilles til og evt. 
arrangere diverse møde, kurser eller hvor der er 
behov for bespisning, servering, kaffebord osv. 
Kontakt formand Aron Jørgensen, tel.2244 
1901.  

Senest har Støtteforeningen været behjælpelig 
med det helt store sønderjyske kaffebord til Kim 
Larsen arrangementet i forsamlinghuset den 7. 
oktober, hvor de sørgede for kaffe og kage til de 
90 fremmødte som kom for at synge Kim 
Larsens kendte sange og have et par hyggelige 
timer i godt selskab. 
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