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Forår i børnehaveklassen 
Så kom vi igennem en skøn forårsbasar med 

fantastisk vejr og godt humør. Tak til alle jer, 

der støttede op omkring hvor vigtigt det er for 

vores børn at se et fællesskab på kryds og tværs 

- og tak for den fine oprydning. 

Vi havde en dejlig påskefest sammen med Alfe-

haven, hvor vi trillede æg og ramte mandler/

rosiner og små chokoladeæg. 

Vi spiste hos os selv ved et flot dækket påske-

bord, hvor vi også holdt fødselsdag for Lili og 

Marcus. 

Ellers har vi jo pustet og malet æg, samt klip-

pet påskeklip.  

Vi øver rigtig meget på teater som vi skal op-

træde med til afslutning i Alfehaven.  

- Lise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armbånd fundet 
Mandag d. 29. april har Markus fundet et lille 

armbånd. 

Dette er et fint lille armbånd, så der må ubetviv-

leligt være en som er meget ked af at have mi-

stet det. 

Armbåndets ejermand eller forældre kan hente 

hittegodset på skolens kontor, hvor der er ble-

vet indleveret.  

 

Rettelse 

I sidste udgave af nyhedsbrevet blev der fejlag-

tigt skrevet, at årets sommerfest afholdes på en 

lørdag - det gør den ikke.  

Årets sommerfest vil blive afholdt torsdag d. 27. 

juni—og nærmere information følger. 

- Robert 



Årets påskebasar 
Vi har haft afholdt en dejlig påskebasar med flot 

elevoptræden: tak til elever og lærer for et me-

get vellykket arrangement. 

Påskebasarudvalget lavede et flot arbejde med 

hele opsætningen og forberedelsen, så dagen 

blev dejlig med boder og rigtig lækkert  mad og 

kager – endnu en gang stor tak til alle! 

Det gik også godt med oprydningen, og rigtig 

godt, at vi nu ved, hvor de forskellige ting skal 

stå. 

Så nu skal vi i gang med forberedelserne til næ-

ste fest: nemlig sommerfesten.  

 

I basarudvalget har vi besluttet at genoplive en 

gammel tradition om, at lave loppemarked i for-

bindelse med sommerfesten torsdag d. 27. juni. 

Vi laver auktion over de bedste effekter. 

En uge før sommerfesten kan I aflevere effekter 

til loppemarkedet, men begynd allerede nu at 

sætte ting fra, så vi får mange gode og spænden-

de ting. 

Nærmere information følger i næste nummer af 

nyhedsbrevet. 

Finere ting må hjertens gerne også indleveres, 

så vi kan lave en auktion - det plejer at være ret 

så festligt. 

Der blev omsat for ca.14.000kr ved  aktiviteter-

ne til påskebasaren. En del af pengene vil blive 

brugt til en børnebrændeflækker i børnehaven. 

 

På vegne af basargruppen 

- Lis 



Vaccination 

Fornyligt var et af emner i det danske mediebil-

lede historien om, at friskoler har flest ikke-

vaccinerede børn – særligt Rudolf Steiner-

skoler. 

Da Freja Skolen står på listen i Politikens artikel 

er det naturligt, at vi i den forbindelse er blevet 

kontaktet af andre medier, som også har haft en 

interesse i at bringe historien – da den er ”en 

varm kartoffel”. 

I forbindelse med emnet om vaccinations plud-

selige aktualitet har vi fundet det retmæssigt og 

relevant at fremkomme med den holdning, der 

er grundliggende for det pædagogiske arbejde 

på Freja Skolen:  

Freja Skolens holdning er, at vaccination og 

overvejelserne omkring dette er en privat sag, 

som helt og holdent er de enkelte forældres eget 

valg og ansvar i forhold til, hvad de finder an-

svarligt og passende for lige netop deres barn. 

 

Det er Sundhedsstyrelsens forpligtigelse og an-

svar at informere om det danske vaccinations-

program.  

Valget vedrørende vaccination eller ej af ens 

barn er truffet før skolestart, og Freja Skolens 

fokus og vidensområde er læring og trivsel i 

skolen. 

Spørgsmål, overvejelser og valg i forhold til vac-

cination eller ej overlader vi til kompetente fag-

personer, som har det, som en del af deres om-

råde, i deres professionelle virke: nemlig, sund-

hedsplejersken. 

 

Her er nogle links til den aktuelle historie I kan 

orientere jer i: 

 https://politiken.dk/forbrugogliv/
sundhedogmotion/art7149183/Friskoler-
har-flest-ikke-vaccinerede-b%C3%B8rn 

 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-
04-22-store-forskelle-pa-nogle-skoler-er
-kun-hver-anden-elev-vaccineret-mod-
maeslinger 

 

 

 

 

 

Vi har følt os forpligtiget til at informere jer om 

dette – herunder Freja Skolens officielle hold-

ning, samt tilgang til emnet vedrørende vacci-

nation. 
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Nye indlæg til nyhedsbrevet modtages med kyshånd! 

Annoncering for forårsbasaren 
Som optakt til forårsbasaren blev der kørt en 

’kampange’ for Freja Skolen og Alfehavens for-

årsbasar. 

Det var en klassisk løsning – som bestod i at 

indrykke plakaten for dette års forårsbasar, 

som annonce i nogle lokale aviser i vores om-

råde. 

På den måde blev ’nyheden’ om forårsbasaren 

spredt rundt for at vække folks interesse og 

nysgerrighed til at komme og besøge dette års 

forårsbasar. 

Vi vil jo så gerne have, at så mange som muligt 

ser og får indblik i, hvad vi går og holder på 

med herude på Bagmarken. 

Annonceringen spredte sig over tre lokale avi-

ser i ugen op til forårsbasarens afvikling lørdag 

d. 6. april. 

Således var forårsbasarens plakat at finde i 

Midtsjællands Folkeblad (billedet), By & Land, 

Holbæk og Lokalbladet Ringsted, samt bragt i 

samtlige onlineudgaver på nettet. 

Det er jo svært at vægte og veje et sådan tiltag, 
men man må fæstne lid til, at det har bidraget 
positivt  til tilstrømningen på dette års forårs-
basar. 

- Robert 
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