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Generel Dum Persondata Regulativ

Persondataloven har eksisteret i mange år, også på de frie skoler. Se-
nest fik personalet i marts 2017 individuel en gennemgang og snak 
om de dengang gældende interne procedurer og retningslinjer. Kort 
tid efter hørte vi så om, at EU havde vedtaget en lov (GDPR: General 
Data Protection Regulation), som i den grad ville skærpe vilkårene for 
at behandle personoplysninger fra 25. maj 2018 og indføre strenge 
sanktioner. ”Nå, det er heldigvis lang tid til 25. maj 2018”.
Personoplysninger er alle oplysninger, som kan føre hen til en be-
stemt person, det gælder almindelige oplysninger som navn, adresse, 
telefonnummer, fotos, køn, cpr m.v. – og selvfølgelig også personføl-
somme oplysninger. Alle personoplysninger skal slettes, når der ikke 
længere er brug for dem i arbejdet, f.eks. når en elev eller en ansat 
forlader forlader skolen. 
Vi har altså billeder og arkiver, som går tilbage til 1950’erne! Skal 
skolerne nu gøres historieløse?

Dansk Friskole Forening indkaldte til første kursus i sagen i septem-
ber 2017 – og Linda og jeg besluttede os for, at vi nok hellere måtte 
ofre GDPR lidt opmærksomhed ved vores deltagelse.
På sådanne kurser ser man kendte folk – det er som om vi alle kravler 
ud af vore huller, når noget nyt er varslet i uddannelsesverdenen – og 
det sker ret ofte i denne foranderlige tid. 
Vi har nok alle konstateret, at udviklingen raser ”derudaf”. Der bli-
ver udvekslet, produceret, kopieret, brugt - og misbrugt - personlige 
oplysninger som aldrig før. Nettet bugner med handelsmuligheder og 
forbrugernes data flyder rundt i en ukontrolleret strøm. Personligt var 
jeg også af den opfattelse, at der burde strammes op på dette. Hvor 
ofte har jeg ikke konstateret, at jeg får reklamer tilsendt, som passer 
til min profil, mine ”whereabouts” og min søgehistorik. Salg af kon-
taktoplysninger og IP-adresser og registrering af borgere har længe 
i min optik været et stort og stadig stigende problem og imod hvad 

SKOLELEDERENS INDLÆG
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man i hvert fald tidligere ville betragte som brud på grundlovssikrede 
rettigheder. Vi er langt forbi det skræmmescenarie, som Georg Orwell 
allerede i 1948 tegnede af verden i romanen ”1984”.
Men efter at have indfundet os på kursus og hilst på gode kolleger, 
går der ikke lang tid, førend ansigtskuløren begynder at blegne. Det 
ser rigtig svært ud det her. En skolelederkollega siger fåmælt til mig, 
at ”nu gider han ikke mere”. Når EU går i gang, så er det en altomfat-
tende magtdemonstration. 
Jeg registrerer lettere groggy og i halv bevidstløs tilstand en informa-
tion om, at EU har varslet bødestraffe op til 4% af omsætningen og 
regner mig frem til at det er over 400-500.000 kr for vores vedkom-
mende.  Måske jeg skulle tage nogle notater ?! Jeg må hellere komme 
ind i kampen.
Lettere udmattede og med mangel på motivation forlader de fleste 
mødet. Min kollega (fra før) ser så træt ud. Det gør jeg nok også – 
ligesom de fleste andre.
Efter en dag eller to finder Linda og jeg igen lidt ro i tanken om, at 
”der er heldigvis er længe til 25. maj” – og med dette i bevidstheden 
kaster vi os over andre og mere vigtige opgaver.

På et møde i det skolelederforum, jeg er en del af (8 samarbejdende 
friskoler),  sætter vi måneden efter ”persondata” på dagsorden. En-
kelte lederkollegaer møder med sund ansigtskulør og spørger bekym-
ret ind til dem, der synes blege og slidte. Det viser sig, at dem med 
kuløren også sover roligt, for de har ikke lige forholdt sig til ”det der 
med persondata” endnu. ”Der er jo også længe til 25. maj 2018”. 
En enkelt af skolerne har endog ansat en person til at få alt dette på 
plads, han er en tidligere Ac’er fra det kommunale system. Han giver 
gode råd og ved meget om tingene. Det får dog ikke den forestående 
opgave til at blive mindre. 
På næste skoleledermøde i januar 18 viser det sig, at alle nu kender 
til problemets omfang, om end ikke det fulde, så dog nok til at man 
kan se og høre det på dem. Vi ser alle frem til flere ugers forestående 
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arbejde, dels med oprydning i fysiske og elektroniske arkiver, som går 
årtier tilbage, dels med at implementere nye principper i hverdagen 
og indgå aftaler dataaftaler og databehandleraftaler med div. under-
leverandører.
Linda og jeg tager igen afsted på kursus i Dansk Friskoleforening. 
Samme gennemgang men nu med mere præcis juridisk rådgivning. 
Opgaven er ikke blevet mindre – og ”nu er der altså ikke lang tid til 
25. maj 2018”.  Det føles som at stå i et hul og skal kravle en lang 
vej op. Kommer man nogensinde i mål – der er jo altså også mange 
andre ting, der skal passes i dagligdagen – og så er der tendens til at 
udskyde det, der kan udskydes.

Nu er medierne også på plads og har lugtet historierne om, hvad 
GDPR koster af penge, arbejdskraft og almindelig opgivenhed små 
og mellemstore virksomheder. Det skaber forøget fokus – og forøget 
pres på vores opgaver. Der er juridiske unøjagtigheder i rådgivningen 
og flere af de lærde er uenige i udlægningen af EU-lovteksten. Det 
gør ikke arbejdet nemmere.
Ved et par hjemmearbejdsdage får jeg i roen og fordybelsen taget hul 
på opgaven og begynder at kravle den lange vej frem mod lysningen. 
Nu kan jeg da sige at jeg er i gang. Om et par måneder er det d. 25. 
maj 2018.

I de efterfølgende måneder begynder alle at tale om GDPR. Alle mail-
bokse oversvømmes af privatlivspolitikker, fordi den nye lov påbyder 
virksomhederne en oplysningspligt. Følgelig oplyser alle og fortælle 
mig, at de skam passer på mine oplysninger. Hedegård Friskole op-
lyser også.

Den interne datastrømsanalyse bliver færdig.  Jeg tæller mine 28 
dataaftaler (!) om udveksling af data via Uni Login, og i mappen 
med databehandleraftaler konstaterer jeg, at jeg nu har indgået 12 
aftaler, hvor forskellige virksomheden (leverandører) og jeg har aftalt 
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principperne for, hvordan vi udveksler data og hvordan de passer på 
vores data. Hver aftale fylder ca 25 sider med kancellisprog.  

Nu er der også kun et par uger til 25. maj 2018.

Jeg finder lidt ro i, at Datatilsynet nok ikke beslutter sig for at køre 
til Hedegård Friskole d. 25. maj for at stille på trappen kl. 8.00. Jeg 
når ikke helt i mål til tiden – men jeg er godt på vej, og jeg bliver 
også færdig om kort tid og klar til det næste, der kommer. Det er det 
vigtigste. Tilbage står nemlig, at nu skal den interne datapolitik im-
plementeres og medarbejderne skal håndtere data i hverdagen efter 
de nye, gældende retningslinjer. Jeg indkalder dem til et ekstraordi-
nært personalemøde i august, hvor vi så skal det hele igennem. Jeg 
håber, de vil rette skytset i rigtige retning, når de går på jagt efter 
den skyldige. 
Jeg forudser også, at vi må bruge noget tid på forældremøderne næ-
ste år og beder lærerne om at sørge for, at de alle er afviklet inden 
15. sept.
Lige nu er jeg ved at være oppe af hullet og kan skimte sommervejret 
i lysningen. Hvor meget tid og grublen der gik på den ”konto” ved jeg 
ikke, men i hvert fald har jeg brugt 4-5 fulde ugers arbejde sammen-
lagt på dette, tid som er gået fra noget andet. Men så ser det også 
fint og gennemarbejdet ud, og så kan Datatilsynet da bare komme. 
Jeg tænker: ”aldrig mere et forår som 2018”.
Jeg konstaterer, at jeg nu har to ringmapper med persondatapolitik, 
hvoraf en stor del er produceret af mig selv. Skal jeg være ærlig, så 
er det meste ubrugelig i praksis og tjener kun som dokumentation 
for Datatilsynet. Den interne datahåndteringspolitik derimod bliver 
mere anvendelig i dagligdagen, og her kommer alle til at bære til og 
arbejde efter de nye regler. Det er et eller andet sted godt nok, jf. min 
indledning – men det er også for besværligt, dyrt og tidskrævende – 
og på mange parametre har EU skudt langt over mål. 
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Som ved enhver stor forandring kommer købmændene hurtigt frem 
med god tilbud. Sælgere af makuleringsmaskiner har haft kronede 
dage. Vi har købt 4 stk så vi er klar til at slette alle spor at personer, 
vi har eller har haft med at gøre. Det gælder fotos, navne, adresser, 
opgaver, vurderinger, kontrakter osv osv.. dog ikke minderne. De er 
ikke omfattet af EU-forordningen.
Den ene af de 4 makuleringsmaskiner er et vidunder, en rigtig ”Ferrari 
model”, et mirakel af en makulator som sletter alt på kryds og tværs, 
horisontalt og vertikalt. Her skal man ikke få fingrene eller slipset i 
klemme - eller lægge papirer i, som man så fortryder. Det er nemlig 
”ingen vej tilbage”. En rigtig SCREDDER. Når vi skoleledere mødes 
i næste uge skal vi nok sparke lidt dæk – og så ellers hjælpe gode 
kolleger med at finde fodfæste og tro igen. Forhåbentlig er ansigtsku-
løren vendt tilbage – og forhåbentlig har min gode skolelederkollega 
ikke smidt håndklædet i ringen.

Med venlig hilsen
xxx xxxxxxx
(redaktionen er bekendt med ophavet, men har endnu ikke fået ind-
hentet samtykke til at bringe navnet)



Hedegård
Forsamlingshus

Selskabslokaler
service, borde og stole

udlejes.
Henvendelse:
tlf. 75731283

Hedegård Forsamlingshus
Hedegårdvej 64

Vestergade 17 - 75732692   75732522

Vestergade 17 - 75732692 - 75732522

Vestergade 17 - 75732692   75732522

Vestergade 17 - 75732692 - 75732522

Label 25 x 75 mm

Label 40  x 90 mm

Label 50  x 100 mm

Label 20  x 30 mm

ca 2,5x8
ca 5x8
ca 4x9
ca 2x3
ca 5x10

51311277
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Præsentation

Jeg hedder Lasse Hamer Hedeby og er gift med Henriette Hamer He-
deby, som er tidligere elev på HF. Vi bor på en nedlagt landejendom 
ved Farre hvor vi har lidt dyr til husbehov, og ellers nyder freden og 
naturen. Vi har 3 børn i alderen 6, 4 og 1,5 år som alle er skrevet 
op til at gå på HF. Til dagligt er jeg automationsingeniør hos VELUX i 
Skjern. Min fritid bruger jeg på ejendommen og på at dykke.

Lasse H. Hedeby

Hej Alle
Jeg blev valgt ind i skolens bestyrelse på generalforsamlingen 2018 
og har fået den ære, at være en del af, at bringe skolen videre som 
den gode skole den allerede er. Jeg har selv gået alle mine skoleår på 
Hedegaard Friskole, og har gennem hele skolegangen haft det rigtig 
godt på skolen. Nu vil jeg gerne give hjælp tilbage ved at påtage mig 
bestyrelsesarbejde.
Jeg er gift med Kristine Assenbjerg. Sammen har vi 3 børn - Malthe 
6 år (0 klasse), Mia 4 år og Maja 2 år. Vi bor i Givskud. Til dagligt 
arbejder jeg som fly/helikoptermekaniker ved DanCopter i Esbjerg.

Med Venlig Hilsen
Kevin Assenbjerg

NYE BESTYRELSESMEDLEMMER



ÅBNINGSTIDER

Mandag-fredag ....10-17.30

Lørdag ....................9.30-13

Hvorfor betale mere..?

20-80%
SPAR3A

LTID

på moderigtig tøj og sko til hele familien!

Hjortsvangen 88 • 7323 Give • Tlf. 75 73 25 40
www.givetojcenter.dk

vI GI’r DIG mere eND Dobbelt
SÅ meGet for PeNGeNe....!
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Til alle på og omkring Hedegård Friskole

Jeg hedder Johan Bjerregaard Hansen og er bosat i Silkeborg. Jeg 
glæder mig til at starte som lærer hos jer fra 1. august. Oprindeligt 
kommer jeg fra landsbyen Mejls ved Varde, hvoromkring min nærme-
ste familie stadig holder til. Siden jeg for to år siden afsluttede lærer-
uddannelse fra Silkeborg har jeg haft forskellige vikariater, senest på 
en privatskole i Horsens. Jeg blev glad da jeg fik tilbudt fast stilling 
på Hedegård Friskole.

Forud for min læreruddannelse tog jeg bacheloruddannelse i musikvi-
denskab fra Aarhus Universitet, hvor jeg kom godt efter klaverspillet 
(startede først på klaver i 2008), dygtiggjorde mig i nodelæsning og 
udviklede mig inden for klarinetspil og sang. Jeg startede klarinetspil 
på Varde Musikskole i 1994, men særligt sang holder jeg meget af, 
og har optrådt med sang i diverse teaterstykker, revyer og musicals. 
Jeg er pt tilmeldt endnu en sæson med ugentlig sangundervisning på 
Den kreative skole i Silkeborg. 

Ud over at jeg på Hedegård Friskole kommer til at undervise i fag jeg 
har med mig fra læreruddannelse og universitet, da glæder det mig at 
jeg også kommer til at varetage undervisning i idrætsfaget. 

I min fritid holder jeg meget af at sætte mig ved klaveret og spille og 
synge, gå til koncert, løbe eller cykle en tur, se sport i tv eller til en 
sportslig liveevent - kort sagt at få en god musikalsk eller sportslig 
oplevelse.

NYANSAT



Hedegårdvej 69, Give
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OVERRASKELSESFRIKVARTER

Det var en dag i maj, at vi skulle i skole. Det var en helt normal dag 
lige indtil vi fik frikvarter (“Gi mig mer frikvarter”). Det var nemlig
overraskelsesfrikvarter (dam dam daaamm.). Der var linedance og 
der var karamel løb, man skulle finde bogstaver, der dannede et ord. 
Det var karamel, så fik man en karamel.(dam dam daaaaammmm.) 
Så var der et lille dyr. Det var en gravhund, som man gik tur med - 
turen var slalom. Der var det mest spændende og så sudoku. Der var 
død og en bold - det giver dødbold. Så ringede klokken og så var der 
time.

Lavet af Line, Laura, Victoria og Celine 4. klasse.

--------

Fredag d. 4 maj var der overraskelsesfrikvarter. Man kunne spille 
dødbold. Man
kunne også gå slalom med Karins hund. Ved den post fik man også 
vente bolcher.
Ved en anden post kunne man lave sudoku. Lige ved siden af det 
kunne man danse.

Lavet af Mingus, Anton, Sten, Maksym 4.kl

--------

Frikvarter og skole i sommervejr
Når det er godt vejr udenfor er der er mange af de store, der spiller 
dødbold og de mellemstore spiller fodbold og de små laver huler. Man 
må sidde udenfor i timerne og spise udenfor. 

Lavet af Esben, Matilde og Jacob 4.kl
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Godt sommervejr i frikvartererne

I det gode vejr er der nogen, der leger på legepladserne, nogle der
spiller fodbold og der er nogle hyggesnakker, tegner, spiller bordten-
nis
og leger fange. De store spiller basketball og football i frikvartererne.
Nogle elsker at spille på instrumenter i musik. Nogle gange har det 
været op til
20-31 grader.

Lavet af Laura sofia, Frida, Malene og Rebekka 4.kl

OVERRASKELSESFRIKVARTER

Ringivevej 71
7323 Give

Telefon: 2215 9199 
dhhn@mail.dk
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8. KL. GRØNLANDSTUR

Mandag 
skulle vi med flyet kl 9 ca. Flyveturen tog ca. 4 timer men der er også 
fire timers forskel så det tog kun et kvarter ifølge dansk tid. Efter det 
hentede vi vores bagage og tog hen på vandrehjemmet hvor vi satte 
vores ting og tog ud til slædehunde og der var vi heldige at der var 
en ejer til stede hvor der var hundehvalpe dem snakkede vi med der 
vi var færdige gik vi ind og købte ind der vi kom tilbage spillede vi en 
masse bordtennis og gik tidligt i seng 

Tirsdag 
tog vi ud på tundra safari hvor vi kom op og så hele byen og lufthav-
nen oppefra og guiden var grønlænder og kunne fortælle meget om 
stedets/byens historie efter det tog vi hjem og spiste middagsmad 
der vi var færdige tog vi ud til fossilsletten hvor man måske kunne 
finde fossiler og der var også ret mudret så nogen af os fik meget 
beskidte sko derefter tog vi hjem.  

Onsdag 
Jette havde fødselsdag og vi startede med at ønske hende tillykke 
under morgenmaden så skulle vi ud til indlandsisen. Der var rigtig 
meget is. Derefter tog vi hjem igen hvor vi spiste aftensmad og gik i 
seng.

Mads S & Frederik 8.kl

Torsdag
Vi skulle op klokken 8:00 og spiste morgenmad, da vi skulle over 
og besøge skolen klokken 10:00. Mette og Mads tog på skadestuen 
imens, da han faldt på indlandsisen onsdag. Hans arm var brækket. 
Det blev middag og vi tog hjem fra skolen, for at spise middagsmad. 
Efter det tog vi op i den lokale svømmehal, for at bade en times tid. 
Ellers gik vi bare lidt rundt i byen, og slappede af hjemme. Klokken 
17:00 skulle vi med en grøn bus ud til en gletscher, hvor vi også 
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skulle spise BBQ ude i naturen. Det var vildt flot. 
Vi var hjemme klokken 10 om aftenen igen.   

Fredag 
Fredag skulle vi hjem igen. Vi stod op klokken 7.00 og spise morgen-
mad, da vi desværre skulle med flyet hjem igen. Klokken 8:00 tog 
vi bussen hen til lufthavnen, hvor vi sad og ventede i 3 timer, på at 
komme med flyet. Da vi kom ind i flyet, var deres traktor til at skubbe 
flyet ud, gået i stykker. Vi ventede i endnu en time, på at de fandt en 
ny traktor. Da vi landede i København, var alle lidt trætte. Det betød 
dog ikke noget, for vi havde internet. Så skulle vi med toget fra Kø-
benhavn, men det var også 30 minutter forsinket. Da toget endelig 
kom, ville alle bare hjem og sove. Vi var hjemme i Vejle 01:30.     

Mads M & Silas 8.kl

------------

Vi startede med at mødes på Vejle station søndag, den 13. maj. Her-
fra tog vi toget til Kbh lufthavn. der fandt vi et sted at sidde hvor vi 
ventede og sov natten igennem. kl 07:00 stod vi klar til at skulle med 
flyveren. Vi lettede og sad i flyet i 4 timer. Da vi så landede gik vi ud 
og ind i Sdr Strømfjords lufthavn, hvor vi fandt vores bagage og gik 
mod vandrehjemmet hvor vi skulle bo. 
Den første dag da vi var ankommet gik vi en tur for at se området. Vi 
gik ned mod en slædehunde lejer der lå for foden af en stor bakke/
lille bjerg hvor vi snakkede med nogle hvalpe som gik frit rundt der-
nede. og efter lidt gik vi hjem og spiste aftensmad og spillede bord-
tennis. og så gik vi i seng. Den næste dag skulle vi på tundra safari 
om morgenen holdte der en bus klar til at hente os, vi steg ind og 
kørte op mod et bjerg hvor tundraen var deroppe så vi desværre ikke 
nogle dyr som vi havde håbet på, så vi tog hjem igen. efter lidt gik vi 
en lang tur ud mod fortil sletten hvor det skulle være nemt at finde et 
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fossil men vi fandt desværre ikke nogen, så en rimelig uheldig dag. 
så vi tog hjem igen og spiste aftensmad og spillede bordtennis og så 
gik vi i seng. 
Næste dag skulle vi ind på indlandsisen hvor den samme bus fra 
dagen før holdte klar til at hente os. vi kørte i 2 timer hvor vi så en 
masse rensdyr. da vi var næsten helt derude så vi også moskusokser 
som var langt oppe på et bjerg. Inde på indlandsisen var der meget 
sne og meget is og store bølger af is. Men der skete desværre det at 
en af eleverne faldt og brækkede armen på isen, så vi tog hjem igen. 
Der var mange rensdyr på vejen hjem. da vi kom hjem spiste vi og 
spillede bordtennis og så gik vi i seng. Den næste dag skulle vi ud og 
se Rusle Gletsjer hvor den samme bus igen kom og hentede os. Det 
tog 1 time at køre der ud efter vi var standset skulle vi gå over et lille 
bjerg og ned på den anden side hvor den 40 meter høje væg af is 
stod. Vi sad og ventede i en halv time inden vi gav op og tog tilbage 
til bussen. det vi sad og ventede på var et stykke skulle knække af. så 
vi tog bussen op til et vandfald hvor vi skulle have barbecue. Det var 
rigtig godt. Så kørte vi i 1 time hjem igen. hvor vi spiste og spillede 
bordtennis og så i seng igen.
Torsdag skulle vi over for at besøge en klasse. Det er 8./9./10. i sam-
me klasse de var 12 elever tilsammen. Vi spillede fodbold mod dem 
og vandt 8-2 Danmark mod Grønland. Efter skole skulle nogen af os 
i svømmehal og det var sjovt men småt. Efter svømning tog vi hjem 
og spiste aftensmad,  spille bordtennis og i gik seng. Fredag var det 
hjemtur med fly. Vi sad i lufthavnen og ventede 2-3 timer før vi kunne 
komme om bord på flyet, hvor vi også sad og ventede en time før vi 
så kunne lette. Så sad vi i flyet i 4 timer før vi landede og fandt vores 
bagage. Vi gik ned og ventede på toget der stod vi også i en time så 
kom vi i toget hjem og ankom hjemme ca. kl 02:00 om natten.

Emil 8.kl



 

    AE-Entreprise Aps.  
 
 
 
 
TV-Inspektion og spuling 
Reparation uden opgravning 
Kloakering - Nedsivning/Minirenseanlæg 
Pilerenseanlæg - Beplantet filteranlæg 
Grave– og Støbearbejde 

Entreprenør - Aut. Kloakmester 
Arne Erichsen 

27767601 
www.ae-entreprise.dk 
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Vi tog til København lufthavn søndag d. 13 maj, meget sent om af-
tenen, så skulle vi sove i lufthavnen indtil vi skulle med flyet næste 
morgen, men der var ikke rigtigt nogen der sov.
Mandag: Vi tog ud til slædehundene da var var kommet og havde 
pakket lidt ud og bagefter, ventede vi egentlig bare på at vi måtte gå 
i seng og sove.
Tirsdag: Vi var på tundra safari i ca 3 timer. Da vi kom hjem fik vi 
noget at spise og så gik vi ud til fossilsletten
Onsdag: Der var det Jette Munks fødselsdag, så det skulle jo fejres 
men inden vi fejret det var vi ude ved noget der hedder fossilsletten, 
og da vi var inde på indlandsisen brækket Mads M armen, men han 
har det fint. Om aftenen var vi ude og spise og da vi kom hjem fik vi 
varm kakao og cupcakes.
Torsdag: Vi tog til Rossel gletscher Hvor vi stirrede på den i et stykke 
tid, og da vi kom hjem fra gletscheren, besøgte vi en grønlandsk 
skole, hvor der ikke var så mange elever i.
Fredag: Vi stod op spiste noget morgenmad og tog med en bus hen 
til lufthavnen, og så tog vi med flyet hjem, da vi ankom i Danmark 
tog vi på Burger King, og og bagefter tog vi så toget til Vejle hvor vi 
så blev adskilt.

Sabrina 8.kl
Freja 8.kl
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RM
v/ Robert Mortensen

Hyldevang 169 - 7323 Give
Tlf. 75 73 26 70 - Mobil 40 38 06 30
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5, 4, 3, 2, 1……Afsteeeeed……
Lørdag d. 9.6. skete det igen. Børn, måske med god støtte fra for-
ældrene, har talt om, overtalt, overbevist og begrundet, hvorfor na-
boen, bedsteforældrene, mostre, onkler eller måske også forældre, 
skulle sponsere dem denne dag. 
Og det lykkedes, igen. Mange sponsoraftaler var i hus forud for da-
gen. 
Men inden der skulle cykles og løbes for en god sag, var der ”sko-
ledag”. En anderledes skoledag, for det er jo en særlig ting at have 
en hel familie med på slæb. Der var god stemning og denne særlige 
”fællesskabs ånd” som kan mærkes når man står i den, ellers er den 
svær at forklare andre om. Lege fra gamle dage, som vi alle, også 
voksne blev mindet om findes. Vi glemmer det alle i en hverdag hvor 
You Tube, Minecraft og Fortnite sluger vores børn, vores tid og vores 
opmærksomhed og det er sin sag at nå udenfor og bare snuse til den 
friske luft. Snakken gik rundt på græs og baner og bagefter gik det 
op for os, at vi ikke kom igennem alle ”legene” og der opfordres til 
at foreslå ens lærer, at man i klassen nu bagefter kan få lov at prøve 
”det der med vand på en bakke” og den der ”2 mand frem for en 
skinke” (?) man hørte var sjov. 
Tak til planlægningsgruppen for god forberedelse og alle andre for 
aktiv indlevelse og engagement.
Efter en kort, forhåbentlig våd pause, ventede den knastørre græs-
mark. Støvet steg som en sky over pladsen, da børn og voksne indtog 
pladserne. Det var en god, aktiv, samlende, sjov og hård time, hvor 
alle gav sig mere end de selv og deres forældre måske havde troet. 
Selv tællerne var på med energi og kampråd og ”sådan der”!! Alle har 
en vigtig rolle på sådan en dag, også dem ved grillen, mikrofonen, 
ved computerne og de små og større ben der nok var trætte og sum-
mede efter den oplevelse. 
Tak til alle der valgte at sponsere og bakke op om foreningsarbejdet 
i Hedegård. Ikke mindst børn og voksne som holdt energien oppe og 
gav den 110%. 
Bestyrelsen. 



Tlf. 7573 1861 . www.kromix.dk 
kromix@kromix.dk

KROMIX A/S

Naturen når 
den er bedst!
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GRATISopmåling,rådgivningog leveringer enselvfølge!

KVALITETSTÆPPER
til små priser

Hjortsvangen 84 • 7323 Give • Tlf. 75 73 11 95
Åbningstider:Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00 • Lørdag kl. 10.00 - 13.00

• Vinyl • Tæpper
• Trægulve • Laminatgulve

• Linoleumsgulve
• Badeværelsesgulve

CARLE. HENRIKSEN
Tæpper & Gulve

Vi l T

GRATIS UDLÅN AF
TÆPPERENSER VED

KØB AF RENSEVÆSKE.
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Fredensgade 1 - 7323 Give - Tlf. 7573 1422

Din servicebutik
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   Vi har forstand på mere end bare økonomi...”
mere dig

Nytorv 10 | 7323 Give | Tlf. 76 70 11 99 | www.djs.dk

Er du vores næste nye kunde?



AKTIVITETSKALENDEREN 
SKOLEÅR 2018/2019

AUGUST
13. august  Første skoledag 2-8. kl 8-12
        0-1. kl 9-12
17.   Ansøgningsfrist friplads
21.   Skolefoto

SEPTEMBER
7.   Arbejdsfredag 15.00-20.30
17-21.   Emneuge og Bedsteforældredag i denne uge 
- info senere
22.   Skolelørdag
27.   Konfirmand-arrangement 7. kl

OKTOBER 
12.   Motionsdag
15-19.   Efterårsferie
22-24.   8. kl studietur til København
25.   8. kl til Skills i Vejle

NOVEMBER
26-30   Klasselæreruge

DECEMBER
7   Julefest
20.   Sidste skoledag før juleferien (8-12)
   Julegudstjeneste i Give kirke kl.11
21- 2.jan  Juleferie 

JANUAR 2019
3.   Første skoledag efter juleferien

Forældremøder aug-sept i ny struktur fastlægges senere.

Ret til ændringer forbeholdes


