
Skoledelen - siden sidst. 
Vinterferien er veloverstået efter en travl periode med 
skoleteater, pirater, havfruer og sanglærker på skemaet. Sneen 
dukkede op og er blevet en velkommen “legekammerat” i 
frikvartererne. 

Godt nok bød den netop overståede vinterferie ikke på sne, men den er dog 
kommet så eftertrykkeligt på efterbevilling. Mon det hænger sammen med 
varmen fra den flotte skolefest, som var ret eksotisk med flotte palmer, sultne 
kannibaler og smukke havfruer ?? Heldigvis er børnene nu passende påklædt 
til sibirisk kulde og bast skørterne er igen gemt i kælderen til næste gang 
teater temaet inviterer til sol og varme. Et flot overskud, takket være en stor 
fælles indsats fra samtlige forældre, gav en stor check til børnene på 14.800 
kr som er blevet fordelt til en elev kasse og skole-klasse-kasse. Elev kassen 
bruges til ex. indkøb af nye bolde, sjippe tove til frikvartererne eller til en 
større ting som kan være til gavn for alle elever.  

Nyhedsbrev 
Sidste nyt fra skoledelen og støtteforeningen.
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Skolefest 
Elever, forældre, 
søskende og 
bedsteforældre 
havde en sand 
festaften. 

Indvielse af ny 
indskoling 

Festlig indvielse 
med borgmester 
besøg og kæmpe 
kagemand. 

Fastelavn i 
Sputnik 

Flotte 
udklædninger og 
slagkraftige børn 
gav den gas hos 
Sanne og Lotte i 
SFOen

SKOLEFESTEN 
Er et godt eksempel på 
at man i fællesskab kan 
løfte en stor opgave og 
skabe en festaften med 

et flot overskud.

1
INDVIELSE  

Den 14. februar 
kiggede bl.a. Tønders 

borgmester ind og 
ønskede tillykke.

2
GENERALFORSAMLING 
Kom frisk onsdag den 
18. april kl. 19.00 og 

hør sidste nyt fra skolen 
og støtteforeningen.

3



Vinterferien er af de dygtige håndværkere blevet brugt til at lægge 
sidste hånd på den nye tilbygning, som huser den nye indskoling. Den 
14. februar blev der afholdt ikke mindre end 2 indvielser og snoreklip. 
Først om formiddagen hvor en af skolens yngste elever fik æren ved at 
føre den flotte guldsaks og klippe den røde snor. Herefter var skolen 
vært med en gigantisk kagemand samt saftevand og det var noget de 
små maver kunne have:-) 

Om eftermiddagen var det så borgmesteren, der sammen med 2 yngre 
elever førte den gyldne saks. Her var alle håndværkere, 
lokalebefolkningen, forældre og børn inviteret til at høre taler fra 
skoleleder Kenny Snitgaard, formand Linda Abrahamsen og Tønders 
borgmester Henrik Frandsen. De beskrev alle den rivende udvikling 
Bedsted Friskole har været igennem siden første skoledag i august 2012 
og hvordan elevtallet er vokset fra 29 elever til idag 83.  
Ca. 150 interesserede mødte op og bidrog til en festlig og historisk dag for Bedsted Friskole. 

Nu et par uger senere, har dagligdagen igen meldt sin ankomst for elever og personale og her kan bl.a. 
nævnes at skolens 6.-9. klasser har arbejdet med projekter omkring temaet “Grænser”, 4.-5. klassen 
har været til høvdingebold turnering i Tønder og fik en flot 3. plads! 8. klassen skal i den kommende 
uge på introkursus og stifte bekendtskab med næsten alle grene af ungdomsuddannelserne og her 
blive klogere på hvilken vej de vil i fremtiden. I skolens SFO, Sputnik har der været fastelavn og lige 
om hjørnet venter der alle eleverne en anderledes skoledag, når en flok forældre og 
bestyrelsesmedlemmer strikker en skoledag sammen, mens personalet afholder pædagogisk dag. 
Dagen er blevet en tradition og hedder “alene hjemme” - gad vide om den minder om julefilmen med 
samme navn..?? :-) 

Støtteforeningen orienterer. 
Serveringshjælp er blevet en af de nye 
indtægtskilder og skæpper godt i kassen. 

Den flittige støtteforening har haft hovederne i blød og har 
haft “antennerne” ude for at få nye ideer til at tjene penge. 
Det har bl.a betydet, at der har været et hold afsted til 
Bierfest i Bredebro. Indsatsen for en 10 timers vagt for 
teamet indbragte et beløb svarende til ca. et halvt års 
dåsesortering! 

Efterfølgende har der været arrangementet “Mands minde” 
- i år med oplæg fra Egon Møller (tidl. JB Møller) hvor støtteforeningen servicerede og stod for 
pausekaffen. Et fint arrangement som var rigtig flot besøgt.  

 MARTS 2018



I påsken venter endu et bar/serverings job, når der i Klosterhallen 
afholdes “Fest Uden Pung” og den store opvisningshal fyldes med ca. 800 
feststemte mennesker. 

Der skal ikke herske tvivl om at den store indsats der ydes fra 
Støtteforeningen, gør en stor og mærkbar forskel for skolen og eleverne. 
Det vidner den nye indskoling i høj grad om. Tilbygningen er finansieret 
af skolen selv, men der er blevet ydet stor støtte fra støtteforeningen til 
bl.a. indkøb af inventar, ligesom der fra SE´s vækstfond pulje er givet 
150.000 kr. 

Hvilke indtægter og tiltag der ellers har været i det forgangne år og hvilke 
nye ideer de ellers har i ærmet, kan de med sikkerhed svare på til den 
forestående generalforsamling onsdag den 18. april kl. 19.00.  


