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Fredagsbrev 2. februar 2018 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 

Fælles Parkeringsplads 

Vi er næsten igennem. Så hav lidt 

tålmodighed endnu. 

 

 
Hovedrengøring 

• Husk hovedrengøring i morgen lørdag d. 3. februar kl. 8.30-13. Nærmere beskrivelse 

i brevet fra 12. januar. 

 

Cepos undersøgelse 

• Cepos har opstillet en rangliste af skolerne på Mors i forhold til resultater på 

fagligheden. Vi tillægger ikke den slags rangering andet end lidt kuriøs morskab, 

men derfor er det jo altid lidt sjovt at prale med 1. pladsen. Vi har tidligere forklaret 

placeringen i dette system med en høj grad af statistisk tilfældighed. Dette gælder jo 

så desværre også, når man rammer 1. pladsen. 

 

Fællessal skal tages helt bogstaveligt for tiden 
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En eller anden forsøger at starte et rygte om, at Thomas har erobret omgangsrekorden på 

racerbanen. Vi forsøger at få en kommentar fra Kim. 

 

Indskoling Skole-hjemsamtaler 

• 0. årg. 19.- og 26. februar. Der er sendt tidsplan med mail. 

• 1. årg. mandag d. 19. februar. Der sendt tidplan med mail. 

• 2. årg. torsdag d. 22. februar. 

Teatertur 0.- og 1. årg. fredag 

• De tager til Ø. Jølby for at se teater. Måske får 2. årg. lov til at deltage, men det er 

ikke helt afklaret endnu. 

Idræt med Skyum-instruktører 

• Onsdag i 3.- og 4. lektion får indskolingen undervisning af Skyum Idræts-efterskole -

skolelever, der skal have afprøvet deres instruktørfærdigheder. 

 

Mellemtrin 4. årg. 

• Onsdag deltager de i idrætsdag på Skyum Idrætsefterskole. Der er sendt mail hjem 

med afgangs- og hjemkomt mv. 

5. årg. 

• Skole/hjem-samtaler onsdag d. 7. februar. Der er sendt mail med tider 25. januar.  

6. årg. 

• Idræt med Skyum-instruktører 

Onsdag får 6. årg. undervisning af Skyum Idræts-efterskole -skolelever, der skal 

have afprøvet deres instruktørfærdigheder. 

 

• Skole/hjem-samtaler onsdag d. 28. februar 

Overbygning 7. årg. 

• Idræt med Skyum-instruktører 

Onsdag får 7. årg. undervisning af Skyum Idræts-efterskole -skolelever, der skal 

have afprøvet deres instruktørfærdigheder. Husk idrætstøj. 

 

• Berlin-tur torsdag d. 8/2 kl. 17. 

Der er orienteringsmøde om Berlinturen i 7. på torsdag. 

8. årg.   

• Morsø Stærke Unge 

Tirsdag kommer unge fra gymnasiet og taler med 8. klasserne fra friskolerne om det 
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at være ung og de valg, der skal træffes. 

• Der har været nogle datoer vedr. sundhedspleje-undersøgelser. Dette er en fejl. Der 

er pt. ingen sundhedsplejerske til opgaven, så det er lige udskudt til senere. 

 

  

 

SFO 
Fastelavn: 

Vi holder fastelavn for SFO og Tweens tirsdag d. 20/2 fra kl. 13.15 til 14.30. Der er fastelavnsboller 

til eftermiddagsmad. Husk udklædning. 

 

Svømning for 2. klasse og Tweens: 

Fredag d. 23/2 tager vi i svømmehallen. Børnene skal hentes i svømmehallen kl. 16.00. 2 Klasse får 

igen mulighed for at komme med Tweens. Der kommer en tilmeldingsseddel senere. 

Bagedyst/forældrekaffe: 

 

Onsdag d. 28/2 holder SFO og Tweens bagedyst, hvor børnene pynter en masse kager som Tweens, 

har bagt tirsdag. Derefter holder vi forældrekaffe fra kl. 15 – 16, hvor I forældre kan komme og 

stemme på den flotteste og mest kreative kage ,og så er der selvfølgelig også smagsprøver til alle☺ 

 

Vinterferien: 

Vi samarbejder med børnehaven. Husk at melde afbud, hvis dit barn er meldt til, men holder en 

fridag. 

Tweens 

 

Fastelavn: 

Vi holder fastelavn for SFO og Tweens tirsdag d. 20/2 fra kl. 13.15 til 14.30. Der er fastelavnsboller 

til eftermiddagsmad. Husk udklædning. 

 

Svømning for 2 klasse og Tweens: 

Fredag d. 23/2 tager vi i svømmehallen. Børnene skal hentes i svømmehallen kl. 16.00. 2 Klasse får 

igen mulighed for at komme med Tweens. Der kommer en tilmeldingsseddel senere. 

 

 

Bagedyst/forældrekaffe: 

Onsdag d. 28/2 holder SFO og Tweens  bagedyst, hvor børnene pynter en masse kager som Tweens, 

har bagt tirsdag. Derefter holder vi forældrekaffe fra kl. 15 – 16, hvor I forældre kan komme og 

stemme på den flotteste og mest kreative kage og så er der selvfølgelig også smagsprøver til alle☺ 

 

Maddag: 

Efter vinterferien vil vi hver tirsdag lave mad i skolekøkkenet. Der vil blive lavet nogle grupper 

som på skift laver mad til alle i Tweens, hvilket selvfølgelig vil betyde at det bliver noget senere vi 

spiser. 
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Madplan uge 6: 

Tirsdag: skinketoast                             

Onsdag: rugbrød                            

Torsdag: grovbrød 

 
God weekend 

Frank 
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