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Fredagsbrev d. 30. november 2018 (www.fritime.dk) 
 
 

Fælles VINTERMØRKE 

• Vi vil opfordre til at man sørger for reflekser til de elever, der færdes på 

vintermørke veje til og fra skole. Vi har mange mørke elever om morgenen. 

Udover dette vil vi opfordre også til, at man benytterskolens P-plads til 

aflevering, så der er så få elever, som muligt, der skal passere tværs over 

Lødderupvej i mørke. 

 
Afskedsreception for Mona i dag 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-

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

 
 

Erasmus+ 

Vores første rejse med elever til Barcelona var en utrolig stor oplevelse for både elever 

og lærere.  

Skolen, vi besøgte, havde tæt på 500 elever fordelt på børn fra 3-12 år. Der er således 

tale om en meget tidlig skolestart set i forhold til dansk tradition. Undervisningsformen 

og rammerne var en del anderledes end vores, hvilket altid giver stof til eftertanke. 

Lange skoledage 9.00-16.30 og en meget rolig omgangsform var nogle af de mange 

ting, vi fæstnede os ved. 

       

     

 

Det var vores første erfaringer med at være indkvarteret hos klassekammerater, og det 

var en stor succes. Det gav nogle helt andre muligheder for at se bo-og leveformer, end 

vi ellers har mulighed for med vores traditionelle rejseprogram. Det var selvfølgelig 

ikke uden sommerfugle i maven, da de skulle med familierne. Men heller ikke uden 

tårer, da de skulle skilles, så kan det vist ikke være bedre! 

                       

              
Et tredje aspekt af turen var den spanske arkitekt Antoni 

Gaudis arbejder. Vi fik en flot rundvisning med guide i ”Den 

 

 
Antoni Gaudi døde i 

1926. Man tilstræber 

at være færdig med 

kirken i 2026, 100-

året for hans død. 

Mindst én af 
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ufuldendte katedral”, som de har bygget på i mere end 100 år. 

Der kommer over 3 millioner besøgende til dette fantastiske 

bygningsværk (ca. 10.000 besøgende om dagen, hver dag året 

rundt). Udover dette så vi bygninger i Barcelona og Park Gûell 

og eleverne løste opgaver i tilknytning til dette. Eleverne 

arbejdede i øvrigt sammen med de spanske klasser, der havde 

tilrettelagt fælles emneuge for hele skole i tilknytning til vores 

besøg. 

 

eleverne gav udtryk 

for, at hun så skulle 

til Barcelona igen i 

2026. 

 

 

Gavesæk 

Traditionen tro kan man være med i gavetrækning til morgensang i december måned. 

Man skal aflevere en indpakket gave (ikke slik) til maks. Kr. 20,- på kontoret for at 

deltage – og man kan fortsat nå at være med. 

 

Julehygge-eftermiddag søndag d. 16. december kl. 15 

• Vi mødes i Lødderup Kirke til gudstjeneste og går efterfølgende i fakkeltog til 

skolen, hvor der er en lille julekoncert og æbleskiver i spandevis. 

Mere om programmet senere, men sæt X i kalenderen. 
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Klasseinfo 

 

 

Mellemtrin        

Pige-dag for 4.-og 5. årg. med Ørding og Sydvestmors 

Friskoles piger 

• Vi havde en dejlig dag rettet mod pigerne på de 

tre skoler. 

• Det blev en kagedyst med mange kreative 

løsninger. 

 
 

 

Overbygning Skole/hjemsamtaler 

• 8. klasse 10-11. december. Der kommer tidsplan på mandag på mail. 

 

Fagprøver for 9. årg. i næste uge 

• Der sendt tidsplan på mail 

 

Idræt i kommende uge. 

• Pga. fagprøver er gymnastiksalen ikke til rådighed til idrætsundervisning. Derfor er 

der ikke behov for idrætstøj til timerne i næste uge. Thomas laver noget alternativt 

med dem. 

 

SFO 
 

Tusind tak for den store opbakning til cirkus, børnene havde virkelig gået op det med liv og sjæl. 

 

Der er Lucia den 13. december, bagefter er der forældrekaffe. 

 

Tweens skal i svømmehal fredag den 14. december. De skal hentes dernede. 

 

 

 
 
God weekend 
Frank 
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