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Fredagsbrev 14. august 2020 
 

Vi er kommet godt i gang i varmen. 

Dagene har jo stået i fødselsdagens tegn med markering 

på skolen og besøg i Jesperhus Blomsterpark, der har 

givet os en fin behandling i anledning af fødselsdag. 

 
 

 
Fælles fødselsdagsfejring onsdag formiddag, 

 
Piraten i Jesperhus 

 
Gang i krokodillen  

Fuld koncentration 

 

Info 

Der har jo været nye informationsgange. Det betyder også, at noget kan smutte i farten. 

Så I skal bare skrive, ringe eller tage fat i os, hvis der er noget I undrer jer over eller mangler 

informationer om. Telefonnumre til lærerne ligger på hjemmesiden under Forældre-Folder for 

skoleåret og mail til skolen er kontor@l-fri.dk. Her ligger også skema, kalender mv. 

Hvis I ikke modtager fredagsbrev, så tjek mappen ”Uønsket post” eller ”Spam”. Ellers kontakt os. 
 

Idræt 

Vi har idræt udendørs, så medbring tøj efter vejret. Der er igen bad efter idræt, så der skal også lige 

håndklæde med. 

mailto:kontor@l-fri.dk
http://www.fritime.dk/foraeldre/folder-for-skoleaaret/Forældre-Folder%20for%20skoleåret%20og%20mail%20til
http://www.fritime.dk/foraeldre/folder-for-skoleaaret/Forældre-Folder%20for%20skoleåret%20og%20mail%20til
mailto:kontor@l-fri.dk
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SFO-NYT 
 

Vi håber, at I har haft en god ferie, men nu starter hverdagen igen- med nogle få ændringer. 

Vi har valgt at følge de samme regler ang. Covid19 som før ferien: 

• mest muligt ude 

• små grupper 

• hyppig håndvask osv. 

 

Afskaffelse af maddag 

Vi har valgt at afskaffe vores ugentlige maddag og vil i stedet med jævne mellemrum lave 

spændende mad over bål, hvor vi vil eksperimentere med forskellige madvarer og smage.  

Grunden til denne ændring er, at den tid, vi brugte på det, ikke står mål med hvad vi fik ud af det 

rent pædagogisk. 

Dette gælder også SFO-overbygningen 3.-4. kl. De vil i samarbejde med de voksne planlægge nogle 

dage, hvor de sammen tilbereder forskellige retter. 

 

Afkrydsningsskema mv. 

Husk at bruge afkrydsningsskemaerne som hænger i garderoben. 

Vi har haft en del børn der kommer og siger, at de skal gå hjem, hvor vi ikke er sikre på, at det er i 

orden, da vi ikke har talt med forældrene. Så aftaler man med sit barn, at han/hun må gå hjem, skal 

det meddeles til personalet eller på afkrydsningssedlen. 

Kan barnet generelt selv bestemme, hvornår de vil hjem, aftales dette mellem forældrene og 

personalet. 

Alle skal komme til en voksen for at sige farvel, inden man går hjem. 

 

Legeaftaler  

Husk så vidt muligt at planlægge legeaftaler hjemmefra. 

 

SFO -Overbygning 

3. -4. kl. SFO - Overbygning holder LAN-party fra fredag 4/9 til lørdag 5/9 mere info senere. 
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