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Fredagsbrev d. 2. november 2018 (www.fritime.dk) 
 
 

Fælles Mørketid reflekser og lys 

Det er mørkt om morgenen, så tjek lige, at 

lys og reflekser er up-to-date.  

 
 

 

 Kom til vores Halloweenparty 
Fredag den 9. november 2018 

kl. 17.30 til 21.00 
 

Der er sendt en ny tilmelding med, der 

skal afleveres senest på mandag til en elev 

i 9. kl.  

 

Sociale medier og fænomenet MOMO  

Der har været bragt artikler i dagspressen om et nyt fænomen, hvor børn og unge 

skræmmes fra vid og sans pga. trusler. Derfor bringer vi lige et par links til nogle af 

artiklerne, så man kan få talt om fænomenet, hvor der er behov for det.  

• https://www.bt.dk/samfund/mettes-11-aarige-datter-blev-truet-af-momo-det-

skal-stoppes 

 

• https://www.bt.dk/samfund/boernetelefonen-har-faaet-adskillige-opkald-om-

uhyggelige-momo 
 

Afskedsreception for Mona 

Mona går på efterløn med udgangen af 

november måned. Kom og vær med til at 

sende hende på velfortjent otium fredag d. 30. 

november kl. 15-17 i SFO’en, hvor vi 

afholder reception for hende med et stort 

kagebord  
  

 

 

Klasseinfo 

 

• Sygemelding 

Vi er desværre i den situation, at Kirsten er blevet sygemeldt. Det har betydet, at 

Heidi, som I kender fra SFO har hjulpet med vikardækningen. Desværre er 

sygemeldingen af længere varighed, og vi arbejder derfor på en ”langtidsholdbar” 

løsning. I får nærmere besked, når vi er på plads med dette. 
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Indskoling Indskoling 

1. årg.  

• Marianne underviser i morgenlæsningen i den kommende periode 

2. årg. 

•  

Torsdag kommer Janette på hjemmebesøg efter den udsendte plan. 

 

Mellemtrin Fælles forældremøde for mellemtrinnet mandag d. 26. november 

• Dagsordenen kommer til at indeholde 2 punkter: Skoleudvikling og brug af sociale 

medier. Nærmere info kommer senere, men sæt X i kalenderen allerede nu. 

• Dagsordenen er jo aktualiseret jf. ovenstående beskrivelse af fænomenet Momo. 

•  

Overbygning Van Gogh udstilling 

• P/K hold i billedkunst tager på fantastisk spændende kunstudstilling på Arken 

mandag og tirsdag. 

 

7. årg. 

• Der planlægges tur til Fur Museum hurtigst muligt i forbindelse med vores Erasmus-

projekt. Der kommer info i email. 

 

9. årg.  

• Fredag d. 9/11 Morsø Gymnasium 

De undervises på gymnasiet fredag sammen med Kim og John. Der kommer lige en 

mail om dette. 

 

 

SFO 
Uddybning af forældremøde tirsdag den 13. november kl. 18.00. 

Indhold 

- Kort om hvordan det går. 

- Forslag til/tanker om strukturændringer – Dette gælder både sfo og tweens. 

Vi skal i den kommende tid arbejde med cirkus. Hvis I er heldige, får i en indbydelse en dag 😊 

 
 
God weekend 
Frank 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk

