
Nyhedsbrev uge 21 Resen friskole. 
 

Kære forældre 

I den sidste måned er der sket mange ting og som I ved har de fleste klasser skulle vænne sig til nye ansigter 

blandt lærerne. Jeg er taknemmelig for, at de ekstra opgaver, som har været er blevet løftet flot af vores 

faste personale, samt Maria og Birgit som har været en del af vores faste vikarstab her i maj måned. Der er 

også et par forældre, som har taget en tjans og det er dejligt, at I er parate når det kniber med at få det til 

at gå op. 

Eleverne nyder foråret og vi spiller tit stratego med de større børn, så der bliver leget fangeleg og eleverne 

får god motion for tiden. 

7.8. klasse har været i London henover denne weekend med 5 overnatninger. Det var en fantastisk tur, med 

både topproffessionel underholdning i form af musical, forlystelser og museer, men også en del shopping, 

hvilket de unge gik meget op i. Jeg er sikker på at de mange besøg gjorde indtryk, men samværet var også i 

høj kurs. Eleverne opførte sig eksemplarisk og til musicalen ”Mamma Mia” var vi alle sammen totalt høje af 

den fantastiske musik og gode skuespillere. Så alt i alt, med et par små bump på vejen en vellykket tur. 

Tusind tak herfra til eleverne og Karina og Lotte 

I 7.8. klasse starter Nanna Sølvstrand på mandag d. 30. maj. Tage godt imod hende. Tirsdag d. 31. maj er 

der afskedsreception for Gitte og invitationen er delt på facebook.  

Onsdag vil vores nye leder i børnehaven starte. I er hjertelig velkommen til at hilse på. Hun hedder Malene 

Dybvad- Brask Nielsen. Vi glæder os til det nye samarbejde. 

Fripladstilskud er med i tasken hjem onsdag. I bedes kigge på det og forholde jer til det. Husk at tjekke jeres 

børns skoletaske. 

 

Til slut vil jeg fortælle, at jeg stopper på Resen friskole med udgangen af Juli måned d. 31. juli. Jeg vil ikke 

være at finde på skolens gange, når børnene møder ind efter sommerferie. Der vil på dette tidspunkt 

forhåbentlig være fundet en ny leder og arbejdet med dette er i gang, da jeg meddelte min fratrædelse i 

starten af maj måned til bestyrelsen. Dette må I gerne fortælle jeres børn. Jeg fortæller det på mandag til 

morgensamling. 

Jeg har taget denne beslutning, på baggrund af mange overvejelser og derfor vil jeg ikke pege på enkle 

begivenheder, Corona osv. Det er vigtigt for mig, at fortælle at I har nogle dejlige børn og mit ønske er at I 

fremadrettet fortsætter med at bakke skolen op, ikke bare med økonomi, men også med engagementet, 

bl.a. når I inviteres til praktisk weekend i juni, hvor vi deles om opgaverne. (Se vedlagte invi) En fri skole 

behøver jer forældre som aktive bidragydere. Det er lige så meget forældrene, som bestyrelsen, ledelsen, 

lærere og øvrige personale som er med til at skabe og udvikle skolen. 

Mvh Jørgen Bendtsen 

 

 


