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Fredagsbrev 21. august 2020 
 

Information fra NT ang. obligatorisk brug af mundbind i busserne 
Fra den 22. august kræves brug af mundbind i den kollektive trafik og flextrafik. 

Det er kundens eget ansvar at medbringe mundbind. Har du glemt dit mundbind, skal du selv bede 

om et mundbind i flextrafik-vognen. 

  

Hvis du er omfattet af følgende undtagelser, er du ikke omfattet af kravet om mundbind: 

  

• Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind. 
• Hvis du har vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller har fysiske eller 

mentale svækkelser, som gør, at du ikke selv kan fjerne mundbindet. 
 

Du skal fjerne dit mundbind, hvis du får gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, 
kvælningsfornemmelser m.v. 
  

Vi ønsker dig god rejse! 
 

 

Klasseinfo 

Alle Idræt 

• Vi har idræt udendørs, så medbring tøj efter vejret. Der er igen bad efter idræt, så 

der skal også lige håndklæde med. 

 

Brætspil eller lignende 

• Har I brætspil eller lignende, som I ikke bruger mere, så vil vi gerne hjælpe jer med 

oprydningen. Vi kan bruge dem til indendørsaktiviteter, når det regner. 

 

Sangbog  

• Fra 3. kl. og opefter skal man have en sangbog. Man skal bare hente den på 

kontoret, så kommer der en ekstra opkrævning på 150 kr. på skolepengebetalingen 

måneden efter. 

 

Brug af cykelhjelm 

• I forbindelse med cykling/rulleskøjteløb og løbehjulsbrug i frikvartererne skal man 

benytte cykelhjelm. El-løbehjul må ikke bruges i frikvarterer. Der gælder i øvrigt 

særlige regler om aldersgrænser for el-løbehjul jf. færdselslovens bestemmelser. 

 

Mellemtrin Udeskole torsdag 

• Mellemtrinnet skal cykle til Legind skov på torsdag i udeskole, så de skal 

medbringe cykel, cykelhjelm og turtaske til madpakke, drikkedunk og lignende. 

 

SFO-NYT 

mailto:kontor@l-fri.dk


 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           kontor@l-fri.dk 

  

                    

             

Baby-aktivitet 

• Tirsdag har Camilla sidste arbejdsdag inden fødsel. I den anledning har hun tilrettelagt et mindre 

arrangement for ungerne i SFO’en. 

 

”Nyt ansigt”  

• Lene Poulsen vil fremover være barselsvikar for Camilla. Lene har tidligere arbejdet i SFO’en, så 

mange af jer vil kunne genkende hende. 

 

Mad 

• Vi starter op på madlavning med ungerne i den kommende periode. 

 

Pasning i efterårsferien 

• I forhold til ferieplanlægningen må I meget gerne melde ind, om, og i givet fald, hvor stort jeres 

pasningsbehov er i efterårsferien. 

 

 

På skolens vegne 

Frank 
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