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Fredagsbrev 31. august 2018 (www.fritime.dk) 
 
 

Fælles Bestyrelsesnyt 

• Skolestart 

Vi vil gerne takke for det store fremmøde på første skoleaften. Det er dejligt at se så 

mange haveredskaber i aktivitet på én gang. Vi har drøftet formen på skolestarten og 

finder stadig, at den nye form er bedre end den tidligere form. Vi vil dog forsøge, 

om vi kan finde en bedre måde at tage imod nye forældre. 

• 2025-drømmene 

I forbindelse med forældremøderne i overbygningen og indskolingen vil vi fra 

bestyrelsens side komme med et oplæg til drøftelse om skolens udvikling. Hvad, 

hvordan, hvorfor og hvornår skal vi arbejde hen mod som skole? 

På mellemtrinnet kalder vi ind til et særskilt møde på senere tidspunkt. 

Vi havde virkelig gode erfaringer med vores tidligere 2018-udvalg, og dem vil vi 

gerne bygge videre på. Der bliver således drøftelser med alle: forældre, elever og 

ansatte om skolens fremtid henover efteråret, hvorefter vi lægger en plan for 

indarbejdelsen af gode ideer. 

• Erasmus+ 

Skolen har ansøgt om midler fra EU til skolerejseaktiviteter og har fået bevilget 

midlerne. Det betyder at nuværende 6.- og 7. klasser får mulighed for at deltage i 

rejser til Spanien, Italien, Grækenland, Slovenien og Polen over de næste to år. 

Udover dette vil vi modtage besøg fra disse lande.  

 

 

Sygemelding i SFO 

• Heidi er sygemeldt pga. blodprop i hjernen, men har det efter omstændighederne 

godt. Det betyder dog, at der vil være behov for en periode til genoptræning. I 

mellemtiden er der en ny Heidi ansat som vikar. Hun vil fortrinsvis være i SFO’en 

om eftermiddagen, men giver også en hånd med i skoledelen ind imellem. 

 

Kulturmødet 

  
 

Der blev arbejdet med domer i alle mulige afskygninger. En af dem vil blive ophængt i 

fællessalen, hvor eleverne har dekoreret en liste, der efterfølgende er sat ind i modellen. 
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Skolefest torsdag d. 6. september 18-21. 

• Der er sendt en indbydelse fra Elevforum ud til alle på mail. 

• Torsdag er klasselærerdag, hvor klasserne gør klar til festen og udnytter de 

”indlejede” redskaber mest muligt gennem dagen. 

 

Klasseinfo  

Indskoling Skolefest 

• Se udsendte email om indskolingens deltagelse i festen. 

Udeskole mandag 

• Indskolingen skal på cykeltur mandag, så medbring cykel + hjelm + turtaske og en 

bærepose! Der skal indsamles ting og sager på turene. 

    
• Billeder fra en lidt våd, men vellykket tur til Bjørneborg. Som man kan se har 

Skagensmalerne ikke levet forgæves. 

Forældremøde i indskolingen 

• Mødet holdes onsdag d. 19. september kl. 19 

Mellemtrin Forældremøder 

• 3.- 4. årg. mandag d. 3. september kl. 16.30 

• 5.- 6. årg. mandag d. 3. september kl. 17.30 

Udeskole 

• Mellemtrinnet skal på cykeltur onsdag, så medbring cykel + hjelm + turtaske. 

Overbygning 7.- 9. årg.  

• Forældremøde tirsdag d. 4. september kl. 19.  

Mødet indledes af personale fra Backstage, der fortæller om deres tilbud til unge på 

Mors. Efter Backstage kommer bestyrelsen på med et oplæg vedr. skolens udvikling 

frem mod 2025. 

8. årg. 

• 8. årg. deltager i Skills (erhvervsskolernes konkurrence i diverse håndværksfag. 

Dagen foregår på Bjergby Friskole. Der kommer mail med yderligere information 

 
 

SFO 
Madplan for ugen: 

JGS (jenneguesajer)  

Ingen sulter ihjel😊 
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