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Fredagsbrev 24. august 2018 (www.fritime.dk) 
 
 

Fælles Reception for Conny Lykkegaard fredag d. 31. August kl. 15-17 

• Conny, der har slået sine folder i vuggestuen gennem de sidste år, går på velfortjent 

pension 1. september, og vi tager afsked med hende på fredag. Alle der ønsker at 

deltage er velkomne i skolens fællessal. 

 

Sygemelding i SFO 

• Som mange af jer er bekendt med, er Heidi sygemeldt i en længere periode. Hun har 

det efter omstændighederne godt, og vi forventer, at hun kommer tilbage i løbet af 

nogle måneder. I mellemtiden er der en ny Heidi, der træder ind som vikar. 

 

Kulturmødet 

• Det har givet en lidt alternativ dag, at 6.- 9. årg. deltager i Kulturmødet. Der 

kommer en mere udførlig beskrivelse af deres aktiviteter i det kommende 

fredagsbrev. 

 

Problemer med e-mail forsendelser 

• Der har været problemer med vores mail-system, men det skulle være løst. Hvis der 

ikke kommer mail, har vi brug for en tilbagemelding, da systemet ikke altid giver 

meddelelse om fejl i forsendelserne. Vi lægger fredagsbrev og generel information 

op på hjemmesiden under henholdsvis ”Fredagsbrev” under ”Forældrefanen” eller 

”Klasseinfo.fanen”. 

 

Skolefest torsdag d. 6. september 18-21. 

• Elevforum er i fuld gang med planlægningen. I hører nærmere, når de er klar. 

 

Klasseinfo  

Indskoling Udeskole mandag 

• Indskolingen skal på ekskursion til Bjørneborg, så de har brug for en turtaske til 

dagens madpakker. De skal medbringe skoletaske til 1. lektion, der køres efter alm. 

skema. De er tilbage på skolen kl. 13.30 

Forældremøde i indskolingen 

• Mødet holdes onsdag d. 19. september kl. 19 

Mellemtrin Forældremøder 

• 3.- 4. årg. mandag d. 3. september kl. 16.30 

• 5.- 6. årg. mandag d. 3. september kl. 17.30 

Overbygning 7.- 9. årg.  

• Forældremøde tirsdag d. 4. september kl. 19. Mødet indledes af personale fra 

Backstage, der fortæller om deres tilbud til unge på Mors. 

 
 

SFO 
På mandag den 27 august starter der en ny medarbejder på 30 timer som vi har fornøjelsen af i 4 uger, hun 

hedder Heidi og træder foreløbig ind for Heidi, der sygemeldt i en længere periode. 
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Tweens 

• Vi er kommet godt i gang efter ferien, og børnene er ved at lave flotte plakater til pynt i Tweens-

lokalet. De nye 3. klasser er faldet godt til. 

• På mandag den 27. august starter Rasmus i praktik i Tweens. Han skal være hos os i 3 mdr. 

 

Madplan uge 35 

Bentes nybagte brød 

Toast m ost og skinke 

Sandwich m hamburgerryg 
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