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Fredagsbrev 6. april 2018 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 
Fælles Strejke og lockout 

Lockout er foreløbig udsat 14 dage af forligskvinden, så foreløbig går verden videre. 

 

Generalforsamling 

 

Det var dejligt at se så mange til 

generalforsamlingen. 

Kristian Hess ledte slagets gang på 

bedste vis. 

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev 

valgt Malene Ris, Inge Dam og 

Kristine Holm og Søren Rasmussen 

blev genvalgt. 

Conny Mark blev valgt som ny 

tilsynsførende og vi glæder os til 

samarbejdet. Conny afløser Dorit 

Erhardsen, der har været tilsynsførende 

de sidste 6 år. En stor tak til hende for 

en velkvalificeret sparring og garanti 

for kvaliteten i den daglige 

undervisning. 

 

Fagfordeling fredag d. 13/4 

Vi starter planlægningen af næste skole år på fredag. Derfor får alle elever fri kl. 12.50 

 

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

Fredag kommer de igen fra Syddansk Universitet og tager aktivitetsmålerne med hjem igen. 

Spændende hvad de vil vise☺ 

 

Motorbøller 

Det drøftes løbende, 

hvor hurtigt man må 

køre på mooncars. 

Nogle mener det 

bevist, med denne 

billeddokumentation, 

at disse tre bøller 

kan være involveret i 

aflivningen af en 

lygtepæl på 

parkeringspladsen.  
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Indskoling 

 

  
Selvom cykelturen i torsdags var våd, var turen god. 

 

Cykeltur torsdag d. 12/4 

Medbring cykel og turtaske samt tøj efter vejret. 

 

Mellemtrin TITANIC - lever endnu!             

• Vi er klar torsdag d. 12/4 kl. 16.30. 

Her vil udeskoleholdet gerne invitere til spændende karrusel-fremlæggelser. 

Vi ses til en "iskold" og interessant eftermiddag. 

 
 

Overbygning Vi har sendt en reklame for bibliotekets brætspilsarrangement lørdag d. 21/4 til 8.- og 9. 

årg. 

 

9. årg. 

• Fagdag i tysk fredag d. 20/4 

 

 

 

SFO 
Madplan april: 

Mandag d. 9/4:   Boller i karry 

Mandag d. 16/4: Abemad 

Mandag d. 23/4: Amerikansk tomatsuppe 

Mandag d. 30/4: Indianergryde 

 

Udedag: 

Onsdag d. 11/4 er vi ude hele eftermiddagen. Vi laver bål, hvor vi bl.a. vil tilberede ørreder og bage 

noget brød. 
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Spirere: 

Så er den første uge med vores nye ”spirere” gået, og det må siges at være gået over alt forventning. 

 Alle er faldet rigtig godt til, og man får det indtryk, at de allerede har været her i flere uger. 

  

   
 

Tweens 
Madplan uge 15: 

Tirsdag: Hotwings m. pommes frites 

Onsdag: Grovbrød 

Torsdag: Rugbrød 

 

 

 
 

God weekend 

Frank 
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