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Fredagsbrev d. 16. november 2018 (www.fritime.dk) 
 
 

Fælles Situationen vedr. mand, der iagttager børnene. 

• Vi har været i kontakt med politiet både tirsdag og igen i dag. Vi vil fortsat have 

skærpet opmærksomhed og lige nu er beskeden til de yngre elever, at de ikke skal 

anvende området bag skolen uden voksen tilstedeværelse. Tag lige igen en snak med 

dem om almene forholdsregler og indskærp dem, at de skal kontakte en af de 

voksne, hvis de bliver opmærksomme på noget. 

 

 

Afskedsreception for Mona fredag d. 30. november kl. 15-17 

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-

B17 i SFO’en, hvor vi afholder reception for hende med et stort kagebord 

 
 

Besøgsdag (klippe/klistre-dag) 30. november 8.30-12 

• Alle pårørende er velkomne til at komme og hjælpe med at pynte skolen til jul. 

Alle klasser slutter kl. 12. Nærmere beskrivelse af dagens indhold kommer, men 

sæt et X i kalenderen og/eller lad invitationen gå videre. 

 

Erasmus+ 

 

Så er startskuddet gået. I dag skypede vi på en lidt 

tvivlsom forbindelse med den klasse i Barcelona, vi 

skal besøge i den kommende uge med tre elever fra 7. 

årg. og tre lærere (Kåre, John og Frank). Vi rejser 

søndag morgen og kommer retur sent fredag.  

Omdrejningspunktet er Unescos verdensarvsliste, og vi 

skal i denne omgang fokusere specielt på Gaudi’s 

arkitektur (se billeder) . 

Eleverne skal bo hos klassekammerater i Spanien og 

får således en unik mulighed for at se ind i en 

spansk/catalansk kultur. 

I foråret kommer turen til Slovenien og Polen for 

elever. 

Vi beskriver projektet løbende på hjemmesiden, læs 

det her. 
 

 

 
 

 

Klasseinfo 

 

 

Mellemtrin Fælles forældremøde for mellemtrinnet mandag d. 26. november kl. 19 
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Overbygning Skole/hjemsamtaler 

• 9. klasse 3.-4. december 

• 8. klasse 1.0-11. december 

Der kommer tidsplaner på mail. 

 

 

SFO 
 
SFO/Tweens 

• Vi arbejder med cirkus i næste uge. De børn, der ønsker at deltage, øver hver dag hele ugen. 

Der er forestilling tirsdag den 27/11 kl. 15. Alle er velkommne.  

Der er generalprøve for børnehave og vuggestue kl. 14. 

De børn, der ikke optræder får en hjælper-rolle. 

 

• Der er Lucia-optog den 13/11 sammen med børnehaven. Efterfølgende er der kaffe. 

 

• Vi holder julefrokost den 18/12 

 

• Husk der er forældremøde på mandag d. 19/11 kl. 18 

 

 

 
 
God weekend 
Frank 
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