
  

UJAMAA 
FÆLLESSKABET OMKRING FRISKOLEN I UHRE 

 

52. ÅRGANG                               JANUAR 2022                                            NR. 1 

 
 

   
FORÆLDREDAGE  PÅ     

 UHRE FRISKOLE I UGE 3 

      - også lørdag. 
Kom og oplev dit barns  
skoledag. 

Kom og oplev en skoledag  
på Uhre Friskole. 

Kom og mød de andre forældre. 
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Ujamaa (udtales udjamar) er 

skoleblad for Uhre Friskole.  

Det udsendes den 15. i hver måned 

- undtagen juli og august. 

Artikler skrives af elever, lærere 

forældre samt andre  

interesserede.  

REDAKTION: 

Helle Brødsgaard 

Tina Hvilshøj Liin 

Jette Iversen 

Johnny Baggesen Hessellund (ansv.) 

Der optages gerne artikler, der kan   
være af betydning for lokalsamfundet i  
Uhre. 

                 Johnny  

Artikler kan mailes til skolebladets  

redaktion. 

helle@uhrefriskole.dk 

tina@uhrefriskole.dk 

jette@uhrefriskole.dk 

 

Ujamaa kan også ses på 

www.uhrefriskole.dk 

Kære forældre 
Det er meget vigtigt, at I husker at give skolens kontor besked, hvis I ændrer 
telefonnummer/mobilnummer, adresse eller e-mailadresse. 

Hvis I har ændringer, kan I ringe til Hanne på 97187034 eller maile til  

hanne@uhrefriskole.dk. 

 Vi er altid glade for bidrag til skolebladets 
drift.  

Bidrag kan overføres på følgende måder: 
Indsættes i Danske Bank: Reg. nr. 4665 
og kontonr. 11045685,  

eller via MobilePay på 861226 med tekst 
”skoleblad”.  

 
Der kan også indbetales på skolens kontor. 

      

   

   

        

            Hilsen Johnny. 

Kontakt til 

Uhre Friskoles Venner 

kan ske til formanden 

Karlo Kragsig Kristensen 

på mobil 25343417 eller mail:  
johanne.karlo.kragsig@gmail.com 
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Nyt fra kontoret. 
Godt nytår!  

Så fik vi skudt 2022 i gang. Som så mange andre også oplever, så fylder Covid19 
fortsat meget i vores hverdag. Små justeringer af regler, anbefalinger, sygemeldin-
ger, rammer, sprit, mundbind, afstand osv. Men sådan er tiden lige nu.  
Vi glæder os over, at såvel elever som forældre og ansatte holder fanen højt og  
kigger i konstruktive løsninger. Det betyder meget, tak! 

Vi skal så småt til at indskrive det kommende skoleårs nye elever. Det glæder vi os 
rigtig meget til.  

Uhre Friskole har det meste. Men vi mangler en matematikvejleder. Derfor er det 
planen, at Line Jeppesen starter med diplomuddannelsen som Matematikvejleder i 
efteråret 2022. Vi glæder os meget til at få vores egen matematikvejleder, så vi  
også på matematikområdet er fuldstændig opdateret i forhold til ny viden, nye  
tilgange, metoder og vejledning mm.  

Uhrskoven har i flere år været fyldt op med børnehavebørn. Derfor har det af nogle 
omgange været nødvendigt at sige til interesserede forældre, at der ikke er plads til 
flere børn. Men efter sommerferien sendes en stor flok børnehavebørn i skole, og 
derfor er der nu igen pladser at få i Uhrskoven. Vi begynder en PR-offensiv i løbet 
af foråret – og ellers vil vi anmode alle jer om at sprede budskabet om, at vi gerne vil 
have flere børn i vores dejlige børnehave. 

 

Coronatestning mm. 

Næseborstest foretages alle fredage i tidsrummet kl. 08.00-13.45 på Uhre Friskole. 
Som noget nyt, kan elever i 0. klasse også deltage i disse test, såfremt der er et  
tilsagn fra hjemmet.  

Der vil på ugentlig basis fortsat blive delt hjemmetest ud til alle elever i 0.-9. klasse. 

Såfremt der er et positivt Covid19 tilfælde i en klasse, betragtes klassen fortsat 
som nær-kontakter. Men som noget nyt, skal eleverne ikke hjem med det samme, men 
kan afslutte skoledagen, for så at blive testet med en hjemmetest inden de igen  
møder i skole.  

Vi oplever pt. en stigning i positive Covid19 tilfælde – som også er tilfældet på lands-
plan. Vi gør, hvad vi kan for at følge de gældende restriktioner og anbefalinger.  

Slutteligt skal lyde en tak til jer alle for at være fleksible og samarbejdende i en 
tid, hvor tilliden til hinanden er vores største styrke. 

Indskrivning 

Den traditionelle skoleindskrivning for nye elever og deres forældre, som starter op 
pr. 1. august 2022 udfordres, som så meget andet, også af Covid19. 

Vi afvikler arrangementet på anden vis, så de enkelte elever kommer ind enkeltvis 
sammen med deres forældre.  

Vi glæder os til at få indskrevet vores kommende 0. klasse og byde forældrene ind i 
samarbejdet med skolen.  

Forældreugen aflysning 

Som tidligere nævnt er forældreugen i uge 3 aflyst pga. den gældende Covid19-
status. Meget af planlægningen var ellers gennemført, og Uhre Friskoles Venner  
havde lagt strategien. Men vi må desværre vente til januar måned i 2023, hvor vi  
satser på, at vi igen kan få en velbesøgt forældreuge.             Johnny. 
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FORÆLDREDAGE  - OGSÅ OM LØRDAGEN i uge 3.            
De årlige forældredage afholdes: 

Fra tirsdag den 18.01.2022 til lørdag den 22.01.2022 

           

ALLE ER VELKOMNE  -  OGSÅ HVER DAG   
-  OGSÅ HELE DAGEN! 

 

Det indskærpes, at eleverne har mødepligt - også lør-
dag!  

 

UNDERVISNING LØRDAG:  

På grund af weekenden slutter vi alle klokken 11.45. 

Alle møder til morgensang klokken 7.45 

2 lektioner 

Pause 9.15-10.15. 

2 lektioner 

Slut 11.45 

Det enkelte team sammen- sætter en dag med ho-
vedvægt på hovedfagene. 

Da skolebusserne ikke kører lørdag, beder vi jer 
selv tage børnene med til og fra skole, aftal evt. 
samkørsel med naboen.  

 

EKSTRA FRIDAG: 

Som kompensation for lørdagen har eleverne fri mandag den 24.01.2022.  

FRITIDSORDNINGEN ER OGSÅ MED: 

Mandag den 24.01 er der åbent hele dagen. Skulle der for en enkelt elev, som ikke 
er tilmeldt fritidsordningen, opstå pasningsproblem denne dag, bedes skolens SFO 
underrettet, senest den 18.01. Så skal vi nok finde en løsning. 

 

SKAL DE SMÅ MED? 

I er velkomne til at medbringe mindre søskende, men det vil være uhensigtsmæs-
sigt at tage dem med ind i klasserne. I stedet tilbyder vi lørdag den 22.01 at lave 
gratis børnepasning. Vi har lejet et par tidligere skoleelever, der vil passe børnene 
denne dag. 

Tilmelding med angivelse af antal og ca. tid afgives til Jannie senest den 18.01.  
Benyt tilmeldingskuponen nederst næste side. 

Pasningen oprettes kun, hvis der er mindst 5 børn tilmeldt. 
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FÅ EN KOP KAFFE 

I frikvarteret sørger støtteforeningen, Uhre Friskoles Venner,  for at der er brød og 
kaffe på kanden. Dette sælges til overkommelige priser. 

 

MÅ JEG KIGGE IND I ANDRE KLASSER? 

Ja – du må gerne besøge andre klasser end netop den,  
dit barn går i. 

 

    KOM  KOM  KOM  KOM 

Benyt dig af chancen. Mød andre forældre på friskolen. Se, 
hvad der sker netop nu - få masser af stof til snakken med dit barn. Disse dage be-
høver du i hvert fald ikke at stille spørgsmålet: ”Hvad har du oplevet i dag?” 

 

                      Vi glæder os til at se netop dig på Uhre Friskole. 

Tilmelding til gratis børnepasning lørdag den 22.01.22 - afleveres 
til Jannie 

senest den 18.01. 

Hvis du ikke senest den 20.01. har hørt noget, gen-
nemføres pasningen. 

 

——-——————————— ——— klip————
————————————- 

Jeg tilmelder følgende til pasning lørdag den 
22.01.2022: 

Navn:        Alder:  
 Ca. fra kl. til kl.: 

 

___________________________   ____________ _____________ 

 

___________________________  ____________ _____________ 

 

Dato:__________ Underskrift______________________ Tlf.:___________ 
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  Rengøringsdage på Friskolen. 
 

Så er det igen tid for hovedrengøring på Uhre Friskole. 

Hver klasse skal repræsenteres ved 4 børns forældre.  

Det er forældrerådet, der laver turnuslister i klasserne, samt 
følger op på hvilke forældre, der har tjansen denne gang.  

I nogle klasser er der lavet planer mange år frem. Skulle man være forhindret, 
har man pligt til at informere forældrerådet og selv finde en at bytte med. 

 

Vi håber, at I bakker 100% op om rengøringen, så børnene kan nyde at 
boltre sig i rengjorte rammer. 

Fredag den 4.februar fra kl. 15.00-18.00 
 

      Lørdag den  5.februar fra 
 9.00-12.00 

 

Der serveres lidt, så både sult og tørst stil-
les 

 

Det arbejde, der forventes lavet,  

vil fremgå af de planer, som er hængt  

op i de forskellige klasser. 

 

Venlig hilsen 

Lars Stig og Johnny 



7 

  

  

  

  

   STØT DEM - DE STØTTER OS 

Natural Brande A/S 
Gl. Kærvej 17, DK-7330 Brande 

Tel. (+45)97 18 70 40 - Fax 97 18 70 90 

Køb denne flotte   
salmebog for       
125,- kr. 

Kontakt:  

jette@uhrefriskole.dk. 

eller mobil 61787221. 

Denne reklameplads kan blive 

din…. 

 

Kontakt Uhre Friskole for nærmere 

oplysninger. 
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             Åben hver torsdag kl. 16-18, ellers efter aftale.  

 

 

  

   STØT DEM - DE STØTTER OS 

 

 

www.fjoffset.dk - fjoffset@get2net.dk 

”Det lille trykkeri med den hurtig service” 

 

-20935217 

Alt i  

tryksager 

til erhverv 

og privat 

Denne reklameplads kan blive 

din…. 

 

Kontakt Uhre Friskole for nærmere 

oplysninger. 
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   STØT DEM - DE STØTTER OS 

Er du interesseret i  

at få en reklame i  

skolebladet, 

kan du ringe til skolen 
på tlf. 97187034 og  
høre nærmere… 

Ågård Savværk 
Ågårdvej 13. 7330 Brande. Tlf. 29.47.00.72 

 

Diverse trævarer, alt i emballagetræ,  
paller, afdækningsflis, barkflis, savsmuld 
velegnet til strøelse til små og store dyr, 

samt træpiller. 
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Godt nytår! 

 
Jeg husker min mormor. Hun havde sådan en særlig  
måde at sige ”Det går nok!”.  
Hvis der var noget, der var svært eller hvis jeg var ked 
af det, så tænkte jeg på min mormors ord ”Det går 
nok”. Det lød som et løfte, og det lød som en trøst. På 
et tidspunkt snakkede jeg med min mor om det – og hun 
kunne så give min mormors ord en helt ny vinkel.  
Hun huskede nemlig, at min mormor havde sagt det, når 

det hele var ved at brænde sammen om ørene på hende. Det kunne f.eks.  
være, hvis de skulle have huset fuldt af fødselsdagsgæster og de skulle alle 
sammen have mad og morfar skulle have hjælp i stalden og det hele var uover-
skueligt. Når hun så sagde ”Det går nok”, så vidste hendes børn, at det var nu 
de skulle se at komme ud af starthullerne og hjælpe til. Og så gik det jo også. 

”Det går nok” – sådan kan vi sige til nytår – som et løfte og som en trøst og 
som et fortvivlet håb. Vi går fra ét år og ind i et nyt – vi gør det med håb og 
forventning, men vi gør det også med en vis frygt for, at det hele er ved at 
brænde sammen om ørene på os. 

Corona. Covid-19. Vi orker snart ikke at høre om det mere. ”Samfundssind” var 
årets ord i 2020. ”Coronapas” – blev årets ord i 2021. Gad vidst, hvad årets 
ord bliver i 2022?  

Men uanset hvad – så ser vi ind i en virkelighed, hvor vi fortsat må stå i kø for 
at blive testet og hvor det er positivt at være negativ. Vi ser ind i en virke-
lighed, hvor vi ikke ved, om vi kan mødes frit, når vi når til februar, eller om 
alting eksploderer i vanvittige smittetal. Vi ser ind i en virkelighed, hvor vi  
bare ønsker, at alt må blive som før – og det vil det også blive - vi ved bare  
ikke hvornår. Og så har vi alligevel et lille håb – at Omikron ikke er så farlig 
endda – så det går nok. 

Men det fylder så meget, at vi næsten kan glemme minksag, flygtninge, klima-
krise, energikrise – alt det andet, der også fylder avisernes forsider. Eller 
hensynet til de svageste – handicappede.  Eller unge, som skal finde vej i deres 
liv – det dronningen nævnte i sin nytårstale. Eller ældre på plejehjem og flere, 
der skal ud og arbejde - det statsministeren havde med i sin nytårstale.  

I kirken nytårsdag var der en tekst fra salmernes bog i Det gamle Testamen-
te, der fik mig til at tænke på min mormor og hendes ”Det går nok”.  Der stod 
i salmernes bog: ”Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt. Før bjer-
gene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud”. 
Og der stod: ”Tusind år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi, som en 
nattevagt”. Når min mormor sagde ”Det går nok”, så løftede hun sig op over 
øjeblikket. Hun vidste godt, at lige nu så det hele umuligt ud – men hun vidste 
også, at på sigt, så ville det løse sig.  
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Ordene i salmernes bog løfter os også op over øjeblikket. Det kan godt være, 
at de sidste snart 2 år har været noget af en undtagelsessituation. Det kan 
godt være, at den nærmeste fremtid fortsat er en udfordring. Men i det sto-
re perspektiv, så er det snart glemt igen. Vi er midt i noget, hvor det virker 
som om, alting er ved at brænde sammen. Men det går over. Det bliver godt 
igen. ”Det går nok”. Ordene i salmernes bog sætter det hele i perspektiv. 

Ligesom Dronningens ord satte det hele i perspektiv. Det gjorde det, da hun 
skiftede tonefald til sidst og sagde, at der var meget, der havde ændret sig 
gennem de 50 år, hun havde været dronning.  
Men kærligheden til de nærmeste og kærligheden til Danmark, det var den 
samme. Det var hendes egne ord fra eget hjerte – og de mindede os alle  
sammen om, at bagom alt det, vi kan snakke om til Nytår, så er det eneste, der 
virkelig betyder noget, kærligheden til de mennesker, vi hører sammen med. 
Familien. Venner, Klassekammerater. Bare vi har noget at elske, så går det 
nok. 

Godt nytår! 

               Anne Dolmer 
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Luciaoptog. 

Traditionen tro var det 4. klasse, der skulle gå Luciaoptog i midten af decem-
ber. I ugerne op til blev der øvet til den store guldmedalje, og da dagen kom, 
var det nogle spændte elever, som ventede i gymnastiksalen, inden de skulle gå 
ind i aulaen.  

Freja H førte an, og “Nu bæres lyset frem” tonede i gangene og ind i aulaen.  
De sang smukt og ydede en flot indsats hver 
og en. Stor ros til dem alle. 
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SFO’en 

 

Se, hvad vi 

har bygget…. 

Æbleskiver og 

hygge med 

vennerne. 
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     Uhrskoven 
 

Besøge på møllen  

Gul og sort gruppe tog overtøjet på, fordi vi skulle på tur. Gåturen gik op til 
”Den gamle Uhre mølle”.  

Vi skulle se om julemanden var hjemme og havde tid til et besøg. Vi sang nogle 
sange på vejen der op og kiggede efter traktorer.  

Da vi nærmede os møllen, syntes vi, at kunne se noget rødt…  
Sørme ja, Julemanden var inde i møllen for at lave mel. Heldigvis havde han tid 
til at holde en pause for at snakke lidt med os.  

 

 

Han ønskede, at vi ville synge en sang for ham - og selvfølgelig ville vi det.  

Derefter gik vi ind i pakhuset og tænk engang, hvis vi fortalte ham, hvad vi  
ønskede os til jul, så fik i en slikpose med godter i.  

Han er nu god ham julemanden    
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     Øjeblikke i Uhrskoven 
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 AKTIVITETSKALENDER 
JANUAR 2022: 

28.-22. Forældreuge - AFLYST. 

FEBRUAR: 

4. Forældrerengøring - AFLYST. 

5. Forældrerengøring - AFLYST. 

9. Mentorsamtaler i overbygningen. 

12.- 20. Vinterferie - begge dage inklusiv. 

21. Kulisseaften i 6. klasse. 

23. Forfatterbesøg på mellemtrinnet  

25. Fastelavnsfejring på friskolen. 

MARTS: 

14.- 18. 8. klasse til Going Global. 

14.- 18. Emneuge. 

18. Skolefest. 

21.- 25. 7. klasse har valgfagsuge. 

21.- 25. 8. klasse har introkursus. 

 

 

 

  

 

5. klasse er på grund af Corona nødt til at dele Danmarks-

indsamlingen 2022 op i to dele. 

Indtil vinterferien modtager vi med glæde jeres flasker og  

dåser med pant som donation til indsamlingen - Det er muligt 

at aflevere ved skolens indgange. På forhånd tak!  

Vi glæder os til senere at arrangere to sjove dage for børn og 

voksne…                  Hilsen 5. klasse. 


