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Kære forældre og elever på Frederik Barfods Skole 

 
Det er rigtig kuldebølgende koldt derude – selvom vintergækker og erantis forsøger at kigge frem 
af den frosne jord.  
 
Skolebal 
Tusind tak for sidst – og en stor tak til alle for at bidrage til endnu et vellykket skolebal. En fest som 
denne, og de mange ting vi gør sammen og arbejder på i hverdagen, er med til at udvikle elevernes 
forståelse for fællesskabers værdi og nødvendighed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak til 7. klasse for en rigtig flot og ”lære(r)-rig” forestilling… 
… og til 9. klasse for en festlig flot Lanciers, - for de mange flotte kager og til 6. klasse for den 

nødvendige klargøring og oprydning. Uden denne fælles hjælp og opbakning går det ikke. 
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Elevrådet: Trivselsdag og legepatruljer 
Netop her til morgen (fredag 2. marts) har elevrådet taget hul på afholdelsen af en trivselsdag 
fælles for hele skolen. Eleverne er sammen på kryds og tværs med deres venskabsvenner og 
klasser. Her skal de gennem forskellige aktiviteter arbejde med trivsel og i fællesskab identificere, 
hvad der skaber god trivsel og venskaber på skolen.  
Elevrådet har også taget initiativ til, hver tirsdag 
gennem hele marts og april måned, at arrangere 
legepatruljer i spisefrikvarteret. Jeg vil opfordre alle 
elever til at gå forrest og være med til at lege med.  
 
Klub Fortet 
Det er også med fornøjelse, at jeg kan orientere om at Frederiksberg Kommunes 
Undervisningsudvalg mfl. igen har besluttet, at der benyttes samme fordeling af klubbørn som 
tidligere år. Altså rammer der sikrer en overgang fra SFO til klub, hvor eleverne bl.a. har en kort og 
sikker vej til deres klubtilbud som muligt, samt at de kan følges i klub med deres 
klassekammerater. Vi sætter enorm stor pris på, at kunne forsætte vores gode fællesskab med 
Klub Fortet, - at de ”løfter” deres pædagogiske kapacitet og fysiske rammer til det yderste og lidt 
over, for at alle Barfod-børn kan tilbydes et fælles klubtilbud. 
 
Frederiksberg Gymnasium og kommende skolebal. 
Og blot til orientering – hvis man ikke var til skoleballet, så var det sidste gang vi afholdt 
skoleballet på Rødovre Gymnasium. Men det er så opløftende, at det er blevet muligt for skolen, 
at vi næste år kan afholde vores skolebal søndag den 27. januar 2019 på Frederiksberg 
Gymnasium. Vi glæder os allerede. 
 
Projektuger 
I skrivende stund er 9. klasse netop blevet færdig med deres obligatoriske projektuge. De har 
arbejdet ud fra et overordnet tema om: ”Grænser”. I næste uge, uge 10, er det så hele skolens tur 
til at gennemføre årets anden fælles projektuge. Eleverne i de enkelte klasser kommer vidt 
omkring; lige fra Storyline om Koglefolket, til venskaber, til naturfag og el-huse, til reklamefilm og 
kritisk sans, til Bornholm til Lego-Mindstorm og Ungdom – og design to Improve Life God 
fornøjelse til alle.  
 

Dato-overblik: 
Fredag den 2. marts: Trivselsdag for alle elever 
Mandag den 5. – 9. marts: Fælles projektuge for bh. til 7. klasse 
Onsdag 07. marts: Skole får besøg af certificeret tilsynsførende 
Onsdag 14. marts: Ny børnehaveklasse arrangement 
Torsdag 22. marts: Blokdag 
Uge 13: Påskeferie. 

 
Alle ønskes en rigtig god marts-måned og en god påskeferie.  
 
Thomas Riis  Mads Broe  Vibeke Kilde 
Skoleleder  Viceskoleleder  Sekretær og regnskab 


