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Fredagsbrev 17. marts 2017 (www.fritime.dk) 
 

 
Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag d. 6. april kl. 19.00 på Lødderup Friskole 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af referent og stemmetællere 

 

3. Bestyrelsens beretning v/ Martin Klemmensen 

- herunder byggeplanerne for nyt kreativitetsrum i forbindelse med sløjdbygningen, planer for 

indretning af parkeringsplads og meget andet. 

 

4. Tilsynsførendes erklæring 

- Dorit Erhardsen uddyber sin erklæring fra hendes tilsyn med elevernes undervisning og deres udbytte 

heraf. 

 

5. Det reviderede regnskab forelægges til orientering v. revisor  

- Resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016 kan afhentes på skolens kontor. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

-  På valg er Anita Kramer, Martin Klemmensen, Lene Krog,  Det er i år skolekredsen, der vælger 

repræsentanter.   

-  

7. Valg af tilsynsførende 

- Dorit Erhardsen vil gerne genopstille 

 

8. Indkomne forslag 

- Der er ingen indkomne forslag. 

 

9. Eventuelt 
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Indskoling 

 

 

Nye klassekammerater 

Patrick og Daniel starter i henholdsvis 0.- og anden klasse. De kommer fra en skole 

Philippinerne og taler engelsk og lidt dansk. 

Mellemtrin Sociale medier for forældre på Mellemtrinnet tirsdag d. 28/3 16.30-18.00 

Ungdomsskolen kommer med et oplæg til jer. 

• Ungdomsskolen kommer med oplæg til forældre på mellemtrinnet. De kommer 

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

Overbygning Skolerejser  
Alle er hjemme i god behold fra London og Berlin. Det har været gode oplevelser, som I 

får billeder fra med næste fredagsbrev. 

 

 

 

 

SFO 
Nak og æd: 
Så er datoen for 2 klasses ”Nak og Æd” tur fastlagt, det bliver onsdag d. 29 marts. I får nærmere 

besked herom på et senere tidspunkt. 

 

Tweens 

Madplan uge 12: 

Tirsdag: rugbrød 

Onsdag: Fransk hotdog 

Torsdag: Tarteletter 
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