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Fredagsbrev 3. marts 2017 (www.fritime.dk) 
Lus 

Vi har meldinger om lus, lige nu på mellemtrinnet og i indskolingen, så tjek lige. Hvis vi skal have en 

chance for at holde niveauet ned, er det vigtigt, at elever først møder op, når de er i behandling, hvis 

der er konstateret lus. 

 

 
 

 

Indskoling Samtaler  

 1.- og 2. årg. mandag d. 6/3. 

Mellemtrin 4. årg.  

 Der kommer sundhedsplejerske i næste uge. Der er medsendt skemaer med tider 

med hjem. 

 

Sociale medier  på Mellemtrinnet tirsdag d. 28/3 

 Ungdomsskolen kommer med oplæg til forældre på mellemtrinnet. Nærmere 

tidspunkt kommer, men sæt lige et X i kalenderen. De kommer endvidere en 

formiddag til 3/4 og en formiddag til 5/6. 

 

Overbygning  8. årg. uddannelsesbesøg i uge 10 

8. årg. er på besøg på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i næste uge.  

 

 

SFO 

 
Nye garderober: 
Som de fleste forældre i 2 klasse sikkert har erfaret, har 2 klasse fået nye garderober ovre 
på ”den store skole”. Planen er, at når de nye ”spirer” starter, skal 2 klasse have 
garderober derovre, men da flere ikke kunne vente med at flytte, har de allerede fået deres 
garderober nu, men man bestemmer selv indtil 1. april, hvilken garderobe man bruger. 
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Billeder fra fastelavn 

 
 

Tweens 
I torsdags holdte vi computerdag, hvor ungerne fik lov til at tage Ipads/computer med, så vi 
alle sammen kunne sidde og hygge os med hinandens selskab. 
Vi vil i nær fremtid begynde at male et stort maleri ned til Tweenslokalet, som alle får lov til 
at sætte sit præg på. 

 
 
Madplan uge 10 
Tirsdag: Burger 
Onsdag: Pitabrød  
Torsdag: nachos og kylling 
 
Påskeferien uge 15. 
 
Tilmelding til pasning i påskeferien 
 
Navn:__________________________ 
 
Fri _____ 
Mandag d. 10/4 fra kl______ til kl______ 
Tirsdag d. 11/4 fra kl______ til kl______ 
Onsdag d.12/4 fra kl._____til kl._____ 
Tilmeldingen afleveres senest onsdag d. 15 marts i SFO’en. 
Vi vil gerne have alle sedler tilbage, også hvis dit barn holder fri.                                           
Ligeledes hænger der tilmeldingsseddel i garderoben. 
 
God weekend 

Frank 
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