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Fredagsbrev 14. august 2015 (www.fritime.dk) 
Fælles 

 Så gik skolestarten i gang, for nogle mere end andre. 

Velkommen til alle. Vi glæder os til at komme i gang med skoleåret og prøve de nye tiltag af med 

studietid og 

læsebånd

. 

 

 Læsebånd  
I forbindelse med læsebånd må eleverne gerne medbringe egen bog, hvis de er i gang med en. Det er 

vigtigt, at vi skaber ro omkring læsesituationen, så eleverne skal være i klasserne 8.10, så oplevelsen bliver 

præget af ro og koncentration. Med indførelsen af læsebånd ønsker vi at skabe et generelt løft i elevernes 

læsefærdighed. Derfor ligger dette som en ”lille daglig dosis” på 20 minutter hver morgen. 

 Studiebånd 

De tre dage, hvor der ikke er udeskole indfører vi studiebånd, der kan bruges til lektiehjælp, fordybelse 

eller ekstra-undervisning. Det betyder også, at vi får forskellige ringetider, som nok vil forvirre os alle lidt i 

starten, men vi satser på, at få det lært 

 

 Morgensamling- nyt tidspunkt 

Morgensamlingen starter fremover kl. 8.30 efter læsebånd og slutter 8.50. 
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 LUS 

Så er vi godt i gang, men det er lusene desværre også. Vi har fået den hurtigste indmelding om lus i skolens 

historie. Så tjek lige for lus. 

 Betalingsservice 

Husk lige at tilmelde skolebetalingerne til betalingsservice. Det vigtigt af hensyn til administrationen. 

 

Indskolingen  Forældremøde 7. september kl. 18.30  

 

Mellemtrin  Forældremøde 25. august  
Bemærk at der er forskellige tidspunkter: 

3/4 kl. 18.30 

5/6 kl. 19.30 

 Dagene i første uge har bl.a. budt på fodboldgolf 

  

 og hockey 

Overbygning  Forældremøde 3. september 18.30 

 
 

SFO 
Så er vi kommet godt i gang efter sommerferien, dejligt at se alle børn igen. Herligt med det gode vejr, så vi 

kan være ude.  

Vi har lavet bål med snobrød og skumfiduser, og der er blevet bygget videre på træhytten, som drengene 

startede på inden sommerferien. 

Tirsdag den 18. august skal vi på gåtur fra kl. 12.35, når de har fri fra skole. Alle skal med eller være afhentet 

kl. 12.35. Vi skal have eftermiddagsmad og drikkedunk med i en lille rygsæk, som børnene selv kan bære. Vi 

er hjemme igen ca. 15.30. 

 
God weekend 
Frank 
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