
 

 

 
 

Plan over årets begivenheder 2019/2020 
 

Dato  Tidspunkt Aktivitet 

12/8 9.00-12.00 Opstart efter sommerferien 

29/8-30/8 Begge skoledage Introture for alle klasser med en 
enkelt overnatning. 

21/9 9.00-13.00 Arbejdsdag. 
Alle er velkomne. 

24/9-25/9  Fotografering 

10/10 17.30-21.00 7.-9. klasse spiller teater i salen. 
Alle er velkomne, 10 kr i entre. 
9.klasse sælger kaffe/kage 
9.klasses forældre er mødehold 
og laver kaffe og dækker bord. 

11/10 8.00-14.00 Skolernes motionsløb. Forældre 
og andre må gerne deltage. 

12/11 16.00-17.30 Indskrivning til børnehaveklasse 

28/11 18.30-21.30 Der fremstilles kranse og 
juledekorationer til julemarkedet. 
Medbring gerne pyntegrønt og 
grensakse. 
Tag gerne lidt sødt med til kaffen. 
6.klasses forældre er mødehold 
og laver kaffe og stiller op. 

29/11 16.00-18.00 Opstilling til julemarked. 
7.klasses forældre er mødehold 
og hjælper med opsætning og 
klargøring. 

30/11 11.00-15.00 Årets julemarked 

20/12 8.30-12.00 Juleafslutning med gudstjeneste i 
kirken. 

3/1 Møder ifølge deres skema Opstart efter juleferien. 

21/1 19.00-21.30 Friskoleaften. 
8.klasses forældre er mødehold 
og hjælper med opstilling og kaffe. 
 



 

 

Dato  Tidspunkt Aktivitet 

6/2 18.30-21.00 4.-6. klasse spiller teater i salen. 
Alle er velkomne, 10 kr i entre. 
8.klasse sælger kaffe/kage. 
4.klasses forældre er mødehold 
og laver kaffe og dækker bord. 

22/3-29/3 Alle dage 9.kl på lejrtur 

2/4 18.00-20.00 0.-3. klasse spiller teater i salen. 
Alle er velkomne, 10 kr i entre. 
7.klasse sælger kaffe/kage 
3.klasses forældre er mødehold 
og laver kaffe og dækker bord. 

16/4 19.00-21.00 Generalforsamling. 
Medbring lidt til det fælles 
kaffebord. 
0.klasses forældre er mødehold 
og stiller op og laver kaffe. 

19/5 16.00-20.00 Arbejdsaften. 
Alle er velkomne. Grillen tændes, 
man medbringer egen aftensmad. 

26/5-29/5 Alle dage 0.-8. klasse på lejrtur 

25/6 17.00-20.00 Sommerafslutning. 
1.-2.klasses forældre er mødehold 
og laver kaffe og hjælper med 
oprydning. 

26/6 8.00-12.00 Sidste skoledag. Forældre er 
meget velkomne til at deltage i 
afslutningen. 

27/6-28//6 Fra kl. 6.30-15.00 Hovedrengøring på skolen. 
Der er en rundstykke til de 
fremmødte kl. 6.30, hvor 
arbejdsopgaver fordeles. 

 
 
 
5.klasses forældre er ikke sat på som mødehold. Dette er ikke en forglemmelse, men et nyt tiltag, 
idet en klasse hvert år skal være behjælpelige med at indsamle gevinster til julemarkedets 
tombola. 


