
 
 
 

 
 

 

Jule-klippe-dag 

Tirsdag d. 1.12 afholder vi friskolens allerførste jule-klippedag. Det bliver 

mega hyggeligt, så derfor vil vi gerne invitere alle forældre og bedsteforældre til 
julehygge og kaffe. Faktisk må man også gerne komme, selvom man hverken har 
børn eller børnebørn på skolen  Vi starter med morgensang kl. 8.50 og klipper af 
ca. kl 12.30. Alle må gerne medbringe en saks  

Juletræsfest 
Søndag d. 29.11 afholder Astrup Borger- og Forsamlingshus i samarbejde med 
skoleforeningen juletræsfest på friskolen. Arrangementet er åbent for alle. Du kan 
se invitationen ved at klikke på billedet.  

Foredrag 
På onsdag den 25.11 har skoleforeningen fået Eva Fynshave fra Sønderskov til at 
holde et foredag og workshop på skolen. Arrangementet starter kl 19. Hvis du 
klikker på billedet af plakaten, kan du hente den i fuld størrelse. 
Vi håber at se mange af jer til en spændende aften! 

Skole-Hjemsamtaler 
Så har de fleste meldt sig til skole-hjemsamtalerne. Vi er dog blevet gjort 
opmærksomme på, at formuleringen omkring datoerne for samtalerne for hold 2 
har været lidt for uklare. Derfor prøver vi igen.  

 Samtaler for hold 1 og hold 3 er på torsdag d. 26.11.   

 For hold 2 er alle samtaler (på nær to) torsdag d. 3.12 
Vi har valgt, at Stine også er med til samtalerne på hold 2. Derfor sletter vi de aftaler, som er lavet til 
frittersamtaler. 
Hvis I endnu ikke har meldt tilbage, så er linkene her: 
 
Hold 1: http://goo.gl/forms/4nIDaV6gEX 
Hold 2: http://goo.gl/forms/9Nxn39XzRZ 
Hold 3: http://goo.gl/forms/ffepfQ7zU5  
 
Hvis der er problemer, så kontakt Anders på 61513213 eller anders@asfri.dk, så finder vi en løsning 
 

Datoer til kalenderen 

25.11  Foredrag med Eva Fynshave kl. 19.00 

26.11 Skole-hjemsamtaler hold 1 og 3 

29.11 Juletræsfest 

1.12 Jule-klippe-dag 

3.12 Skole-hjemsamtaler hold 2 

4.12 
Foredag med Liana Løth 
fromhearttohand.dk 

18.12 Juleafslutning 
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