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Fredagsbrev 16. marts 2018 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 
Fælles Strejke og lockoust 

Som man har kunnet se i medierne, så rasles der jo voldsomt med sablerne i forbindelse med de 

offentlige overenskomstforhandlinger, og de respektive organisationer har udsendt henholdsvis 

strejke- og lockoutvarsler. Vores skole er ikke udtaget til strejke, så vi er ”kun” omfattet af 

lockoutvarslet. 

Lockout vil, som det er oplyst for os indeværende, kun omfatte undervisningsområdet. Det 

betyder, at SFO vil være åben for pasning, men kun som den plejer; morgenpasning og 

pasning efter skoletid.  

I skolen vil den undervisning, der varetages af lærere, der er omfattet af lockout’en være aflyst, 

og der vil ikke være alternative undervisere eller pasning. Der vil derfor blive lavet et 

nødskema, som vi tager i brug, hvis det skulle gå så galt.  

Børnehaven og vuggestuen er ikke omfattet af lockout, og vil uændret være åbne under 

lockout. 

Lockout’en vil tidligst kunne indtræde 10. april. Forligsmandsinstitutionen kan dog udsætte 

strejken og lockout’en, så lad os nu se om ikke skabhalsene forliges☺ 

 

Generalforsamling 

Husk generalforsamling for Lødderup Fri torsdag d. 5. april kl. 19. I år skal I, som forældre, 

vælge ny tilsynsførende. Nye regler betyder, at Dorit Erhardsen ikke må være tilsynsførende 

længere. Der er sat en åremålsbegrænsning ind.  

 

Skolebørnsundersøgelse for 5.- 7.- og 9. årg. 

Vi har sendt informationsmaterialer vedr. skolebørnsundersøgelsen, der omfatter 42 lande og 

75.000 elever i Europa og Nordamerika. Deltagelse i undersøgelsen er selvfølgelig frivillig, 

som det fremgår af materialet, der er sendt til jer. 

 

Ugen op til påskeferien bliver lidt alternativ 

Mandag og tirsdag er almindelige dage efter skema. 

Onsdag har 8. kl. forberedt sig på at formidle deres supergode projekter til de øvrige elever på 

skolen. Emnerne er selvfølgelig fordelt efter aldersgrupper, så alle får en spændende dag med 

alternative undervisere. Dagen starter kl. 8.10 og slutter 12.50. 

Fredag samler vi affald i nærområdet fra morgenen af og frem til pausen (medsend tøj efter 

vejret og gerne handsker til opsamlingsdelen). Efter pausen er der klasselærerdag til kl. 12.50. 

9. årg. har et særligt program for ugen, som kan ses længere nede. 

 

Indskoling Teater torsdag kl. 10 

Vi er inviteret til Ørding Friskole for at se deres forestilling. 

 

Mellemtrin Teater torsdag kl. 10 

Vi er inviteret til Ørding Friskole for at se deres forestilling. 
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TITANIC - lever endnu!             

• Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 12/4 kl. 16.30. 

Her vil udeskoleholdet gerne invitere til spændende karrusel-fremlæggelser. 

Vi ses til en "iskold" og interessant eftermiddag. 

 
 

5.- og 6. årg. 

• 5.- og 6. årg. har deltaget i friskolernes indendørsturnering i Blidstrup hallen. Vi 

deltog med to hold. Der var 14 hold i alt. 

Det blev til en flot 3. plads og en næsten lige så flot placering i midten. 
 

Overbygning 8. årg. 

 

 

 

 

”Vi elsker tysk grammatik”. 

Hilsen 8. kl. 
                                                                                      

 

 

 

Der er så meget voksne ikke forstår☺  

 

                                                                            
 

9. årg. 

• Undervisningsministeriet afholder ny generalprøve i dansk tirsdag d. 20. marts. Det 

bliver en lang dag: 

o Kl. 9.00 Retstavning  

o Kl. 10.00 -11.00Læsning 

o 12.00-15.30 Skriftlig dansk fremstilling 

• Fagdage 

Der afholdes fagdage for 9. årg. onsdag til fredag 8.10-12.50 

o Onsdag engelsk 

o Torsdag dansk 

o Fredag naturfag 

o Der kommer fagdag i matematik senere. 

 

PK-fag mandag 

• Kims og Johns hold er aflyste mandag, så de får fri 12.50. 
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SFO 
 

Legetøj: 

Der er mange, som har legetøj med i skole hver dag, og det er også okay. Man skal lige være 

opmærksom på, at det er på eget ansvar, og ingen andre kan stilles til ansvar for om noget bliver 

væk eller går i stykker. 

 

Påskeferien: 

Vi samarbejder med Børnehaven. SFO åbner og børnehaven lukker. Husk at melde afbud, hvis dit 

barn er meldt til, men holder en fridag.  

TWEENS 

 

Madplan uge 12: 

Tirsdag: Pizza 

Onsdag: Rugbrød 

Torsdag: Toast m. skinke og ost 

 

 
 

God weekend 

Frank 
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