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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.

Kontakt til
Uhre Friskoles Venner
kan ske til formanden
Karlo Kragsig Kristensen
på mobil 25343417 eller mail:
johanne.karlo.kragsig@gmail.com

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 Kent.
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Kære forældre og børn på Uhre Friskole og
i fribørnehaven Uhrskoven.
Når vi kommer til den 1. august er det 40 år siden, at en ung nyuddannet lærer
med fuldskæg og krøllet hår startede op som lærer på Uhre skole.
Uhre skole kom til at danne grundlaget for etableringen af Uhre Friskole.
Både den kommunale skole, men især Uhre Friskole blev med tiden en passion
og et livsværk.
Et livsværk, som jeg er utrolig stolt af.
Vi har sammen, gennem alle årene, etableret en markant skole, som der langt
omkring står respekt om.
Der er ikke meget, der ikke er lykkedes for os.

Takket være en utrolig forældreopbakning, en lokal opbakning uden lige og en
fantastisk opbakning fra det omkringliggende erhvervs- og foreningsliv er vi
blevet en markant skole i det midtjyske og en velanset friskole i friskoleverdenen.
Men ikke mindst skyldes vores succes den dygtige og engagerede medarbejderstab. De ca. 30 medarbejdere gør hver dag deres ypperste for at gøre en
god skole endnu bedre.
For dem er et job på Uhre Friskole ikke blot et arbejde – det er en hjertesag.
Men nu her 40 år efter har jeg valgt at gå på pension den 1. november.
Det er vemodigt, men også som det skal være. Nye kræfter skal til.

Jeg er sikker på, at bestyrelsen nok skal lykkes med at finde en rigtig god
afløser for mig. Det er jeg helt tryg ved.
Men, men, men.
Vi har stadig 9 måneder i hinandens samvær.
Lad os få det bedste ud af det, som vi plejer.
Og nu kommer foråret snart og februar er kort.
Vi går på mange måder mod lysere tider.
Kærlig hilsen Kent
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Nyt fra bestyrelsen.
Skolebestyrelsen mødtes i aulaen (med 2 meters mellemrum) til årets første
bestyrelsesmøde onsdag d. 27. januar. Den åbenlyse åbningsdialog handlede om
nedlukningen, samt hvordan underviserne på skolen håndterer fjernundervisningen. Der var enstemmig begejstring blandt bestyrelsesmedlemmerne, og
bestyrelsen vil endnu engang takke lærerstaben, skoleledelsen samt medarbejderne fra Uhrskoven for den fantastiske måde, de håndterer nedlukningen på.
Nyt fra skoleledelsen var herefter information om, at vi har fået installeret et
varmpumpeanlæg i hallen for at spare på varmeforbruget samt forbedre indeklimaet.
Derudover løftede Kent sløret for en ny skaterrampe, som er blevet bygget
ved siden af multibanen, imens skolen alligevel har været lukket ned. Banen er
bygget af Tømrerfirmaet Lyager, og er primært betalt af sponsorater fra
skolens støtter. Skaterrampen er færdigbygget, og der er blevet udarbejdet
et regelsæt for brug af rampen, som sendes hjem til alle forældre.
Udgangspunktet er, at alle børn, som har lyst til at benytte rampen selv skal
have sikkerhedsudstyr med. Skaterrampen er blevet besigtiget af skolens
legepladsinspektør, som har rådgivet om alle punkter, der gør, at rampen er
sikkerhedsmæssig forsvarlig.
Vi glæder os alle til nedlukningen er slut, så vores børn kan gense deres venner
og yndlingslærere.
På vegne af skolebestyrelsen.
Ronnie Vindbjerg.

RIGTIG GOD VINTERFERIE!
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I SKOLE IGEN!
Glæden var stor hos både børn og voksne, da 0. - 4.
klasse endelige måtte komme i skole igen den 8. februar.

Dejligt at se
hinanden.
Dejlige at snakke
med hinanden.
Dejligt at lege med
hinanden.
Dejligt at spise
madpakker sammen
med hinanden .
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Ingen kage, popcorn, tarzanbane, tombola, ansigtsmaling,
svampekast og alt det andet vi plejer at have det sjovt
med, når vi samler ind til Danmarks Indsamlingen kunne
lade sig gøre i år i det Corona-nedlukkede Danmark.
Alligevel lykkedes det 5. klasse at sætte en indsamling i gang med bidrag
af et godt hjerte, online auktioner, pantindsamling og gode opfordringer på
friskolens Facebook side til at bidrage - Og sikken en succes!
Et MEGET flot beløb på 21.606 kr. blev sendt til Danmarksindsamlingen, og
igen i år blev vi nævnt blandt mange andre.
Også det samlede resultat på 120 millioner kroner er helt fantastisk set i
forhold til det seneste års udfordringer.
FLOT ARBEJDE 5. KLASSE!
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Aflysninger og andre muligheder.
Note til mig selv…. Skriv kun planer i kalenderen med blyant - de bliver sikkert
ændret, flyttet eller aflyst.
Hvis man tager et kig på aktivitetskalenderen igennem de sidste 10
måneder, så har det mest benyttede
ord været AFLYST.
Senest er skolefesten aflyst,
fælleslejren aflyst igen, og
konfirmationen er flyttet til 28. august.
Men på trods af alle aflysninger og
udsættelser så har vi lavet mange ting
sammen - hver for sig: Pandekageportræt-bagning, Stormester opgaver,
fejring af International Nutella dag,
online fejring af fødselsdage, musik
udfordringer - ja selv Danmarks
Indsamlingen er blevet afholdt online.

Vi vil derfor gerne sige TAK til alle
forældre og elever for jeres
tålmodighed, når teknikken driller.
TAK fordi I vil lege med, selv når
opgaverne kan virke lidt sære.
TAK for skønne billeder og film.
Sidst men ikke mindst - KÆMPE
TAK fordi I passer så godt på
hinanden.
Vi håber, at lige præcis det kan
være med til, at vi alle snart kan
ses på skolen.
Stor hilsen fra lærerne.
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Fjernundervisning – ikke fjern undervisning.
Jeg kan godt huske, hvordan jeg havde det, da vi lukkede ned i foråret 2020.
Pludselig skulle undervisningen være online. Det lærte vi bestemt ikke på
seminariet i Ribe tilbage i 2000. Og jeg synes endda, jeg har ret godt styr på
onlineportaler, Office 365 og Viggo.
Og nu er vi her igen. Online med vores elever, som vi nu ikke har delt lokale
med siden start december.
Jeg underviser mest i overbygningen – engelsk og biologi. Forleden tog jeg mig
selv i at sige:” Det er bare ikke det samme at undervise gennem skærmen!”
Og det er det hellere ikke.
Jeg savner interaktionen i klassen. Samtaler, der spontant opstår, når vi i
Engelsk har set BBC One minute news. Jeg savner, at eleverne er med i Fysikkemi til mikroskopering.
Eller at sidde og lytte til præsentationer i 7.-8. klasse efter fordybelsesugerne. Det savner jeg!
Jeg savner at kunne tale med elever på gangen til eller fra time: ”Hvordan går
det på arbejdet?”. ”Hvordan gik det til stævnet i weekenden?”. ”Hvordan var
ferien i Skotland?”…
Der sker noget magisk, når vi lærer sammen – i flok…
Betyder det så, at fjernundervisningen er håbløs?
At eleverne ikke lærer noget?
Slet ikke! Denne form for undervisning kan altså også noget. I 7.-8.-9. klasse
ses vi online på Zoom hver dag. Vi laver gruppearbejde online. Vi kan stadig
diskutere i klassen. Alle er på! Alle byder ind! Og faktisk hører jeg nu også fra
de elever, der ikke siger så meget i klassen. Der er mulighed for andre typer
af opgaver som podcast, hjemmeforsøg med bakterier på bananskiver.
Jeg er stadig på fra 8.00-9.45 eller 10.15-12.00. Elever tør godt ringe og bede
om hjælp. Eller de inviterer mig ind i et møde, så vi lige kan afstemme udviklingen i biologi. Der er en anden arbejdsro derhjemme. Ingen forstyrrende lyde
fra andre klasser eller klassekammerater, der snakker på tværs. Alle materialer er på Teams. De ved, hvor de kan finde det. Virker printeren ikke, så
printer jeg ud, og det kan hentes på skolen. Mine elever er brandgode til at
fordybe sig derhjemme også. Det handler nok om, at der er ro og stilhed til
netop fordybelsen.
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Når jeg tænker tilbage på mine år som lærer, så har der været nogle skift i,
hvordan man har undervist.
Lige fra tavleundervisning til mit elskede entreprenørskab, og nu online –
fjernundervisning. Fra facitorienteret lærer til mentor og vejleder. Som i
mange andre jobs handler det nok om omstillingsparathed.
Jeg synes stadig, kontakten er god til eleverne derhjemme, men jeg elsker at
have dem i klasselokalet. Så forhåbentligt ses vi snart igen IRL.
Jannie
Nu

Ønske
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STØT DEM - DE STØTTER OS

Denne reklameplads kan blive
din….
Kontakt Kent Lykke , Uhre Friskole
for nærmere oplysninger.

Køb denne flotte
salmebog for
125,- kr.
Kontakt:

Natural Brande A/S

jette@uhrefriskole.dk.
eller mobil 61787221.

Gl. Kærvej 17, DK-7330 Brande
Tel. (+45)97 18 70 40 - Fax 97 18 70 90
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STØT DEM - DE STØTTER OS

Denne reklameplads kan blive
din….
Kontakt Kent Lykke , Uhre Friskole
for nærmere oplysninger.

Alt i
tryksager
til erhverv
og privat
-20935217
www.fjoffset.dk - fjoffset@get2net.dk

”Det lille trykkeri med den hurtig service”

Åben hver torsdag kl. 16-18, ellers efter aftale.
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STØT DEM - DE STØTTER OS

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.

Er du interesseret i
at få en reklame i
skolebladet,
kan du ringe til skolen
på tlf. 97187034 og
høre nærmere…
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Spildte Guds ord på Balle-Lars
Frem til 1892 var der dødsstraf i Danmark og den
16.oktober 1860 blev Lars Nielsen således henrettet
ved halshugning for sit overlagte lejemord på AneMarie Henningsdatter. Henrettelsen fandt sted på
Rakkerbakken ved Ugledige skov (syd for Præstø).
Den henrettede havde også navnet Balle-Lars,
eftersom hans mor blev kaldt Balle-Johanne, da hun
kom fra landsbyen Balle. Præsten Jakob Gjellebøl
forsøgte at få Balle-Lars til at angre og omvende sig
inden henrettelsen, idet han aflagde ham hele 21 besøg i fængselscellen i
Præstø. Den ihærdige præst måtte dog hver gang gå hjem med uforrettet
sag, idet han til sidst måtte konstatere, at Balle-Lars var "forstokket og
uimodtagelig for Religionens Paavirkning". Han ord var med andre ord ”spildte
Guds Ord på Balle-Lars”. Derved var forbryderens manglende modtagelighed
skildret.
Balle-Lars er altså ikke blot optegnet i et af Danmarkshistoriens mere grumme kapitler. Hans historie er også blevet en del af en fast talemåde i andre
sammenhænge: Når velmente råd eller klog tale afvises eller ikke opfattes.
Det ville vist heller ikke ligge fjernt fra min matematiklærer i gymnasiet at
bruge talemåden om mig.
Nuvel: Jeg fokuserer hér på det faktum, at præsten mistede tålmodigheden.
Al hans møje og besvær var forgæves, det var spildte Guds ord på Balle-Lars.
En meget menneskelig præst.
I kirken hører vi på denne årstid Jesus’ historie om sædemanden, som sår sit
sædekorn alle steder, også dér hvor det ikke har en chance for at bære
frugt. Det er også fra denne lignelse, at vi har udtrykket om, at ”noget faldt i
god jord”. Der skildres fire jordbundstyper, og med de 75% af dem har sædemanden ikke held med sin såning. De sidste 25% falder derimod i god jord.
Som når visse ord falder ”i god jord hos os”.
Men spildprocenten er unægtelig enorm.
Lignelsen om sædemanden er ikke interesseret i vores større eller mindre
modtagelighed på dagen. Den fokuserer derimod på sædemandens overmenneskelige tålmodighed. Lignelsen er mao. ikke interesseret i vores psykologi,
læren om vores grumsede sjæledybder, men i teologi, læren om Guds klare og
urokkelige intentioner:
Den fortæller om en Gud, som aldrig mister tålmodigheden, men bliver ved
med at henvende sig til sit menneske. Og som i sit inderste væsen gerne tager
den store risiko for spildprocenter med i købet.
En helt nødvendig egenskab, når det nu gælder mennesker.
Eller: Det er ikke kun mennesker, som må væbne sig med tålmodighed.
Arne Holst-Larsen
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100 dages festen
Den 15. januar fejrede hele
indskolingen, at de havde gået i
skole i 100 dage, altså det
halve af skoleåret.
Det blev i år jo i hjemmeskolen - men ikke mindre festlig
af den grund. Der blev lavet
idræt, malet 100 ting og lavet
100 dageskager osv.
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Uhrskoven
Kælketure
YES! Så skete det - der kom sne. Så vi skyndte os at finde kælkene frem. Der
blev kælket på både skolens store kælkebakke og børnehavens mindre bakke.
En super fin snemand har boet i børnehaven i nogle dage, inden den smeltede
væk igen.
Sneboldkrig har vi også leget, og det var virkelig sjovt at skyde efter de
voksne.

Besøgt SFO’en
Uha, vi nyder, at vi må låne SFO’ens legetøj. De har et virkelig stort dukkehus,
hvor Barbiedukkerne kan bo. Det er virkelig et godt sted at komme over at
besøge. De ældste børn i Uhrskoven har også været derovre for at lave fastelavnspynt og arbejde med Hit med lyden.
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Skolens legeplads
Lars-Stig havde
fundet grillen
frem og grillede
lækre pølser
med brød til alle
os i Uhrskoven.
Uhmm, det var
lækkert, og så
var vi bare klar
til at udforske
den store legeplads.

Fastelavnsmasker - for vi skal holde fastelavnsfest
Alle har været i gang med at lave en maske, som skal
bruges til vores fastelavnsfest den 11. februar. Der skal
vi nemlig synge de fastelavnssange, vi har øvet os på til
Sangglad, og vi skal slå katten af tønden. Vi håber på, at
der er noget lækkert inde i tønderne.
Sangglad
Om torsdagen er der sangglad på programmet, og
det er noget vi ser frem til.
I kan tro, at vi øver os! Vi har både sunget
”Fastelavn er mit navn” og ”Traktoren kører,
traktoren kører”.
Vi synger også forskellige goddag og farvelsange.
De voksne i Uhrskoven er ved at udvikle en sangbog
fyldt med de gode sange vi lærer i børnehaven, så
vi også kan øve dem derhjemme.

17

Marianne Brandt Andersen
Den 16. januar 2021 fyldte Marianne 40 år.
Alle i Uhrskoven kender Marianne, og vi ønsker
hende hjertelig tillykke med fødselsdagen.
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AKTIVITETSKALENDER
FEBRUAR:
De mange aflysninger
skyldes alene, at vi fortsat
skal passe på hinanden et godt
stykke tid endnu….

13.-21. Vinterferie.
23. Kulisseaften i 6. klasse AFLYST
MARTS:

Vi ser frem til, at vi igen kan
begynde at planlægge og afholde de sociale arrangementer

19. Skolefest AFLYST
23. Skole-hjem samtaler i 1.+2. klasse.
24. Skole-hjem samtaler i 1.+2. klasse.

27.- 5.april Påskeferie.
APRIL:
12. Skole-hjem samtaler i 0. klasse.
14. Skole-hjem samtaler i 0. klasse.
20. Generalforsamling i Uhre Friskole.
26.-28. Fælleslejr til Sletten AFLYST
MAJ:
3. Skole-hjem samtaler i 6. klasse.
3. Prøve i skriftlig dansk for 9. klasse.
4. Skole-hjem samtaler i 6. klasse.
4. Prøve i matematik for 9. klasse.
5. Prøve i dansk for 9. klasse.
13.-16. Kristi himmelfartsferie.
13. Konfirmation i Uhre Kirke kl. 10.00 - Udsat til lørdag den 28. august.
17. Skole-hjem samtaler 5. klasse.
18. Skole-hjem samtaler 5. klasse.
17.-21. Klasselærer-uge.
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