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Fredagsbrev 9. februar 2018 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 
Fælles Parkeringsplads 

Afstribningen på P-plads kan først foretages, når temperaturen bliver lidt mere forårsagtig 

(10-12 grader). Men foreløbig kan man nyde, at man ikke får mudrede sko eller være ked af, 

at de voksne har elimineret vandpytte-bomber. 

 

Superbowlnat  

Peter og elever fra 7.- 8- og 9. årg.  overværede Philadelphia Eagles erhvevelse af 

Superbowltrofæet natten til mandag. Det var en hård mandag, både for Peter og elever i 

skolen, men var man sej nok til at se Superbowl, så er man jo også sej nok til at passe sit 

arbejde eller sin skole. De havde en hyggelig nat, selvom den blev lidt mere dramatisk end 

forventet pga. en hockeykamp, der kostede et besøg på Tandstøberiet, der var så venlige at 

åbne op søndag aften. 

 
 

Idræt med Skyum-instruktører 

Fire unge mennesker fra Skyum Idrætsefterskole stod for onsdagens idrætsaktiviteter. Det 

var lærerigt både for elever og instruktører.  

For 4. årg. var der en meget aktiv dag tilrettelagt i Skyum. De var ifølge Peter godt brugte, 

da de enden på dagen. 

 

Foredrag med John Halse torsdag d. 1. marts kl. 19 i teatersalen ved Morsø 

Gymnasium 

Foredragets overskrift er: Robuste børn kræver opdragelse. 

Hvad er udfordringen for os som forældre/lærere/pædagoger, når vi hele tiden bombarderes 

med beskrivelser af stressede børn og unge, unge med selvskadende adfærd og voksne, der i 

dagligdagen curler børnene (voksne forstået som både forældre og pædagogisk ansatte)? 

Det vil John Halse give et bud på, så sæt et X i kalenderen. 

Læs mere om Johns meritter: http://www.johnhalse.dk/  
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5- års evalueringen lørdag d. 27. januar afgangsholdet fra juni 2012 

 
Vi havde en hyggelig aften med tidligere elever og Annemette, hvor vi drøftede deres 

oplevelser af skolens virke. Det er altid en spændende samtale, hvor vi bliver klogere på 

vores daglige indsats og de effekter vi har på hinanden gennem et mangeårigt samvær. 

Resultaterne af evalueringen kan findes på http://www.fritime.dk/foraeldre/evaluering/  , 

når vi har haft tid til at bearbejde informationerne. Det er heldigvis indtrykket, at de er 

kommet godt i gang med livet, selvom flere var langt væk geografisk (Afrika og USA 

bl.a.) 

 

PS. 

En eller anden forsøger at starte et rygte om, at Thomas har erobret omgangsrekorden på 

racerbanen. Vi forsøger stadig 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 tidsplan med mail. 

• 2. årg. torsdag d. 22. februar. 

Teatertur 0.- og 1. årg. fredag 

• Det bliver kun 0.- og 1. årg. der tager til teater i Øster Jølby i morgen. Der er desværre 

ikke plads til 2. årg.  ved denne lejlighed 

Mellemtrin 6. årg. 

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

Overbygning 7. årg.  

• Projektskrivning 

Der arbejdes på projektopgave i dansk og matematiktimer i uge 8 (efter vinterferien) 

 

8.- og 9. årg. 

• Den står på projektarbejde i uge 8 (efter vinterferien). Der aftales individuelle 

vejledningstimer og arbejdsaftaler med eleverne. 

 

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. 
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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. 

 

 
God weekend 

Frank 
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