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Fredagsbrev d. 16. august 2019 (www.fritime.dk) 
 

Så kom vi godt i gang med skoleåret. Det er altid en grænseoverskridende oplevelse at se, hvad 3-400 små og 

store aktive mennesker kan få udrettet på et par timer. Det giver god inspiration i forhold til organiseringen 

af næste familiefest😊 

Man kan godt engang imellem tænke at Vorherre har et godt øje til Lødderup Friskole, når man se hvordan 

vejret opfører sig til denne type arrangementer. Vi var nok nogle stykker, der kunne mærke tungsindet snige 

sig ind over os lidt over tre, da regnen stod ned, men det kom jo igen til at passe perfekt til situationen. 

En detalje vi er blevet gjort opmærksom på af naboerne på Stendyssevej, er at når man parkerer på deres 

vej, må man meget gerne sætte et par hjul op på fortovet, så udrykningskøretøjer kan passere, hvis der skulle 

være behov for det.  

 

          

 

 
 

 

 

Syge-fraværsmeldinger 

• I forbindelse med sygdom og andet fravær er praksis, at forældrene meddeler dette til kontoret eller i 

SFO om morgenen. Det er kun nødvendigt med melding den første dag. Herefter regner vi med, at 

eleven er fraværende indtil han/hun møder op igen. 

Det er mest hensigtsmæssigt, at framelding sker til kontoret eller i SFO, da SMS’er eller mail til 
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klasselærere ikke nødvendigvis når videre af alle mulige forskellige grunde. På den måde kan vi 

bedst undgå, at I får unødvendige opkald fra Lisbeth. 

Sangbøger 

• Alle elever fra 3. årg. og opefter skal have en sangbog. Vi udleverer den til dem og sender 

opkrævningen på 150 kr. med opkrævning af skolepenge (som vi henstiller til, at I tilmelder PBS). 

• Yngre elever må naturligvis gerne købe en sangbog, men det kræver lige at man har sine forældre 

med i beslutningen😊 

 

Idrætsundervisning frem til efterårsferien 

• Undervisningen foregår primært udendørs, og det er derfor vigtigt at pakke tasken efter vejrudsigten. 

Idrætslærerne gør i særdeleshed opmærksom på, at fodtøjet skal være ordentligt til idræt (ikke 

gummistøvler, træsko o.l.😊) 

 

Morsø Naturklub 

• Vi har sendt en indbydelse ud fra Morsø Naturklub. 

 

Klasseinfo 

Indskoling Garderober og glemmekasse 

• Vi vil lige bede jer tjekke om garderoberne indeholder ekstra- og 

regntøj/gummistøvler efter behov. 

• Glemmekassen har det med at vokse sig helt uoverskuelig gennem året og vi vil 

fremover tømme den sidste fredag i måneden.  

Byt af køleskab  

• 0 og 1. kl. bytter køleskab fra på mandag. 
 

Mellemtrin Kulturmøde fredag d. 23. august 

• Alle elever skal medbringe en gammel T-shirt til P/K-fag på mandag. Den skal 

bruges til den fælles happening fredag. 

5. årg.’ s besøg på Tange El-museum 

• Vi mødes 8.10 og er retur på skolen mellem kl. 15.30 og 16. 

Overbygning Kulturmøde fredag d. 23. august 

• Alle elever skal medbringe en gammel T-shirt til P7K-fag på onsdag. Den skal 

bruges til den fælles happening fredag. 

 

7.- 8. Overnatning 

• Der er spillet og spist gennem et døgn, og nu er der nok nogen, der er meget klar til 

weekend. 

 

SFO & Tweens 
Så har den værste støv lagt sig og det er ved at være hverdag igen. Vi håber, at I har haft en god 

sommer. 

 

Fyraftensmøde torsdag d. 22. august kl. 17 

• Da der er startet en del nye, vil vi torsdag den 22. i næste uge afholde et fyraftensmøde i 

SFO’en og Tweens, så vi kan få fortalt lidt om, hvad vi har tænkt os der skal ske 

fremadrettet. Ligeledes kan vi få afstemt vores forventninger til hinanden.  

Mødet starter kl. 17 og slutter kl. 18.  
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Byt af køleskab  

• 0 og 1. kl. bytter køleskab fra på mandag. 

 

Ny maddag 

Maddag vil fremover være på mandage. 

 

Slut herfra resten får i på torsdag 
 

På skolens vegne 

Frank 
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