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Fredagsbrev 18. maj 2018 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 
Fælles Samtykkeerklæring 

Der er kommet nye regler vedr. indsamling og opbevaring af personlige oplysninger. Det 

betyder, at vi fremover skal have den enkelte families samtykke til at håndtere de oplysninger, 

vi anvender til at håndtere den daglige drift. Der er derfor medsendt samtykkeerklæringer med 

jeres yngste barn, som vi vil bede jer gennemlæse og sende retur med underskrift. Nederst er 

der særskilt afkrydsningsfelt vedr. billeder. Det er vigtigt, at I tager stilling til dette og sætter et 

X, hvis I indforstået med dette. UNDER PUNKTET ”BARNETS NAVN” SKAL I NOTERE 

ALLE JERES BØRNS NAVNE☺ 

For forældre med delt forældremyndighed skal den forældre, der underskriver have sikret sig, 

at den anden forældremyndighedsindehaver er indforstået. 

Samtykkeerklæringerne skal afleveres til klasselærer senest tirsdag d. 22. maj. Hvis der er 

spørgsmål til dette, er I velkomne til at kontakte os.  

 

Skolen lukket mandag d. 4. og tirsdag d. 5. juni 

• Vær lige opmærksom på ”Grundlovsferien” 

• Det er kun skolen, der er lukket. SFO er åben. 

 

Ansøgning om friplads for kommende skoleår 

• Ansøgning om nedsat betaling af skolepenge og/eller SFO-betaling skal søges i løbet 

af maj måned, så vi kan få sat den rigtige betaling i gang ved næste skoleårs start. 

Vær opmærksom på der skal vedlægges årsopgørelse for 2017.  

Skema til ansøgning ligger på hjemmesiden under ”Forældre”   

Sidste frist for ansøgning er torsdag d. 31. maj. 

 

Indskoling Lejrtur onsdag d. 23.- torsdag 24. maj 

• Indskolingen skal ud til Mariannes lejrskole. Vi starter til normal tid på skolen onsdag. 

• Vi vil bede jer sørge for at der er navn på tøj, madkasser, soveposer og andet de måtte 

have med, ellers er det en temmelig uoverskuelig opgave at holde styr på tingene☺. 

 

Overbygning 9. årg. 

• Prøveoversigt for mundtlige prøver 

MUNDTLIGE PRØVER juni 2018 
Dato Fag 

Onsdag 6/6 Dansk 

Tirsdag 12/6 Naturfag 

Mandag 18/6 Matematik 

Mandag 25/6 Engelsk 
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SFO 
 

Husk d. 22. maj er sidste frist for tilmelding til pasning mandag d. 4. juni. Der er lukket 

grundlovsdag. 

Tweens 
Madplan uge 21 

Tirsdag: Hotdogs 

Onsdag: Salatsandwich 

Torsdag: Rugbrød 

 

Husk d. 22. maj er sidste frist for tilmelding til pasning mandag d. 4. juni. Der er lukket 

grundlovsdag. 

 

Svømning 

På onsdag den 23/5 tager Tweens i svømmehallen. Husk at medbringe cykel, cykelhjelm og 

badetøj. 

 

Tirsdag den 29/5 kl. 16.30 bliver der et møde. Der kommer et brev med jeres børn hjem i næste uge 

med mere information. 

 

Med venlig Hilsen 

Lotte 

 

 

 
 

God pinse 

Frank 
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