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Fredagsbrev 23. februar 2018 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 
Fælles 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. Se plakat her 

Læs mere om Johns meritter: http://www.johnhalse.dk/  

Foredraget er gratis for alle, så tag gerne en kollega eller ven med. 

 

PS: 

En eller anden forsøger at starte et rygte om, at Kim har generobret omgangsrekorden på 

racerbanen. Der er fremsendt billeddokumentatione, der måske er fake news. 

. 

Indskoling Skole-hjemsamtaler 

• 0. årg. anden del af 0. 26. februar. Der er sendt tidsplan med mail. 

• 1. årg. flyttet til tirsdag. 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 3. årg. 

• Tirsdag d. 27. februar er der samtaler for anden halvdel af 3. årg.  

 6. årg. 

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

Overbygning 7. årg.  

• Fremlægning af projekter onsdag formiddag 

8. årg. 

• Fremlægning af projekter mandag og tirsdag. 

9. årg. 

• Fremlægning af projekter mandag. 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk
http://www.fritime.dk/
http://www.fritime.dk/media/1193/plakat-john-halse-1-marts-foraeldre-003.pdf
http://www.johnhalse.dk/
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SFO 
Bagedyst/forældre-kaffe: 

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. 

Der er afstemning fra kl. 15-00 -15.10☺ 

 

Skills: 

2 klasse og Tweens laver Skills torsdag d. 1. marts. 

 

Tweens 
Maddag: 

Tweens laver ikke selv mad tirsdag, da de har travlt med at bage kage til vores store bagedyst 

onsdag.  

 

Bagedyst/forælderkaffe: 

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. 

Der er afstemning fra 15.00 – 15.10☺ 

 

Skills: 

2. klasse og Tweens laver skills torsdag d. . marts. 

 

Madplan: 

Uge 9: 

Tirsdag: rugbrød 

Onsdag: ægge/tun sandwich 

Torsdag: flutes pizza 

Billeder fra fastelavn 

         
 

God weekend 

Frank 
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