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Torsdag d. 4. november afholdte Bedsted Friskole endnu engang “Åben 
Skole”i tidsrummet 16-18, hvor kommende elver og deres forældre samt 
andre interesserede kunne kigge forbi skolen og få et lille indblik i hvad vi 
tilbyder på Bedsted friskole. Arrangementet var rigtig godt besøgt, og det var 
en rigtig hyggelig aften, som både lagde op til snak blandt de kommende 
elever og forældre og gav alle interesserede en mulighed for at snuse til livet 
som elev på skolen i små workshops i de yngste klasser, med rundvisning af 
skolens ældre elever og snakke med lærere og bestyrelsesmedlemmer.  

Nyhedsbrev 
Sidste nyt fra skoledelen og støtteforeningen.
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Projekt uge i 
8-9. klasse 
Omhandlede i år 
“Forandringer” 

2-3. klasse gik 
Lucia 

 Mandag d. 13 
december gik det 
flotte Luciaoptog 
igennem skolen til 
morgensang 

Madkundskab i 
julens tegn 
Både i 4-5. - og 8-9. 
klasse har julens 
traditoner 
domineret 
madkundskab med 
klejnevridning og 
julefrokost
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“Orla Frøsnapper” var 
på plakaten til årets 

skoleteater

1
CORONAEN RAMTE 
BEDSTED FRISKOLE 
- men sammen er vi 
stærkere, og vi kom 
alle godt ud på den 

anden side

2
KLIPPEKLISTREDAG 

OG JULEAFSLUTNING  
Blev endnu et år i 

coronaens tegn, men 
som altid var humøret 

højt

3



 

Torsdag d. 11. november blev dette års skolefest afholdt, og startede som altid med skoleteateret, som 
elever og lærer havde set frem til at fremføre. I år var det “Orla Frøsnapper” som var på plakaten, og 
der var lagt op til narrestreger og latter fra første, så var aftenen ligesom skudt igang.  

Det var som altid en fornøjelig aften med gode snakke, god underholdning og aktiviteter i klasserne 
arrangeret af 8-9. klasse.  

Der var som altid mange flotte præmier at vinde i den årlige “lodtræknings konkurrence” og 
bestyrelsen og lærerne takker mange gange for de flotte donationer! 

Denne fantastiske aften gav i år et overskud på 18.320 kr. som 
går til eleverne på skolen. 

Desværre går tingene ikke altid som vi kunne ønske os, og på 
trods af hyppig testning af eleverne i hverdagen og at en negativ 
Corona test var et krav for at kunne deltage ved skolefesten, er 
det bare ikke alting vi er herre over og kan planlægge os ud af. 
Henover weekenden kunne vi desværre konstatere, at en del af 
eleverne i de yngre klasser var testet positive for corona, og 
smitten bredte sig henover weekenden og de kommende dage til 
den resterende del af skolen. 

Samlet set har 60 elever og lærere været ramt af corona de 
efterfølgende uger, men på trods af det høje smittetal har der hele 

vejen igennem forløbet været et fantastisk engagement og 
samarbejde mellem skolen og forældrene. Der blev lavet små hjemmeopgaver til de raske børn som 
var hjemme som nærkontakter, der var små hyggelige læringsmiljøer for de raske elever på skolen og 
der var virtuelle kram og ønsker om god bedring til de ramte børn og familer. 



Vi fra Bedsted Friskole vil gerne takke alle forældre for et fantastisk forældresamarbejde og rosende og 
anerkende ord i en tid vi nok havde forventet ville komme en dag, men alligevel havde håbet at kunne 
snige os udenom.  

Henover de kommende uger vendte flere og flere elever tilbage til skolen lige tids nok til at tage hul 
på juleriet som startede med den årlige klippeklistredag, som i år endnu en gang kun var for skolens 
elever og personale, og ikke som der ellers var lagt op til og som tidligere har været tradition, for hele 
familien. Men det var ingen hinder for at der blev pyntet et flot juletræ, pyntet klasseværelser og spist 
æbleskiver til julemusikkens glade toner. 



December måned bød på mange forskellige spændende indslag.  

8-9. klasse startede måneden ud med at have projekt uge omkring “Forandringer”. Der var mange 
gode bud på underemner som eleverne havde valgt at arbejde med. Der blev gået i dybden med 

klimaforandring, rygnings påvirkning af 
kroppen, vacciner og penges udvikling, som alt 
sammen mundede ud i fremlæggelser for klassen 
og lærerne, som oplevede nogle grundige og 
engagerede elever, der havde planlagt nogle 
spændende fremlæggelser. 

0-5. klasse var d. 9. december afsted til 
Gospelmusicallen “Håbet er tændt” i 
Sønderjyllandshallen. En musical som 
GospelFamily var vært for, og vores fantastiske 
Støttenforening havde sørget for at elever og 
lærere kunne blive kørt i samlet flok i bus til 
Aabenraa. Tusind tak for det! 

Julen har helt klart fyldt meget på skolen i år, alle har trængt til at hygge og komme i julestemning 
ovenpå coronaen. Der er blevet bagt småkager, trillet havregrynskugler, vredet klejner, afholdt 
julefrokost, øvet Luciaoptog som igen i år blev fremført af 2-3. klasse, der er blevet trukket julegaver 
til morgensang (som nisserne har tryllet frem), og selvom juleafslutningen som vi kender den, endnu 
engang blev udskudt pga. tidlig nedlukning af skolerne landet over, blev der stadig julehygget i alle 
klasserne, med pakkeleg, julelege, lystig snak og slikspisning inden alle elever og lærere i samlet flok 
gik til kirke for at høre Heine fortælle om Jesu fødsel og ønske hinanden en glædelig jul, inden der 
endnu engang var lagt op til et par dages hjemmeundervisning inden juleferien rigtig kunne melde sin 
ankomst d. 17. december. 



Foreløbig lader det til at vi tager hul på det nye skoleår d. 5. januar, og indtil da vil vi fra Bedsted 
Friskole blot ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår. Tak for et rigtig godt år, 
og vi ser frem til endnu et godt år i 2022. 

Støtteforeningen orienterer. 
Husk at du altid kan blive medlem eller forny dit medlemsskab ved Letkøb i Bedsted eller ved en af 
repræsentanterne fra bestyrelsen. 

Julemarkedet blev desværre aflyst pga. corona, men Støtteforeningen håber på at kunne gennemføre 
det næste år. Der var stor opbakning til initiativet, og det håber vi gentager sig næste år. 

Husk at du altid kan tage fat i Støtteforeingen hvis du mangler en hjælpende hånd ved et 
arrangement, både med servering, kaffebrygning og kagebagning.

HUSK JULETRÆSINDSAMLINGEN  
Stil dit juletr¾ ud til vejen, h¾ng 25 kr. i en pose og st¿t Bedsted friskoles 
St¿tteforening

kenny
Tekstboks
Søndag den2.1.22 fra kl. 13
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