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Fredagsbrev d. 7. december 2018 (www.fritime.dk) 
 
 

Fælles 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. 

 

 

 

Lucia-optog torsdag morgen kl. 8.30 og i SFO om eftermiddagen. 

• Man er meget velkommen til at komme og nyde traditionen. Se også SFO-nyt. 

 

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

• Vi mødes i Lødderup Kirke til gudstjeneste med Lucia-optog og går efterfølgende 

i fakkeltog til skolen, hvor der er en lille julekoncert med elever fra mellemtrinnet 

og musikvalgholdet 

• 7. årg. sælger æbleskiver 

 

Lus 

• Der kommer igen meldinger om lus, så tjek lige efter!!! Efter juleferien skulle de 

gerne være udryddede. 

 
 

 

 
 

Klasseinfo 

 

 

Overbygning Skole/hjemsamtaler 

• 8. klasse 10.-11. december. Tidsplan sendt i mandags. 

 

SFO 
 

SFO/TWEENS 
 

Der er Lucia-optog den 13. december, hvor der efterfølgende er forældrekaffe – se mere info på døren i SFO. 

Fredag den 14. december skal Tweens i svømmehallen, de skal hentes dernede kl. 16.00. 

 

Der afholdes julefrokost i SFO den 18. december – mere info kommer. 

Tweens holder julefrokost over på skolen den 18. december, som sidste år. 

 

HUSK nr. 2 madpakke om mandagen, da fælles maddag er flyttet til om tirsdagen. 
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Referat af forældremøde i sfo 

- Velkomst. 

- Heidi er sygemeldt i hvert fald ind til februar. 

- Flemming fortsætter med morgentjansen 

- Lotte har Tweens 3 dage i ugen og de sidste to dage deles Heidi og Flemming om. Om fredagen er vi 

som regel sammen. 

- Flemming overtager ledelsen af SFO fra 1. december 

- Maden i SFO/Tweens flyttes til om tirsdagen, hvor børnene skal skiftes til at hjælpe med at lave 

maden i skolekøkkenet. Opstart fra 1 december.  

- Flemming fortæller det fortsætter med at være fredag hver dag. 

- Bente starter op i praktik på 3 timer 2 gange i ugen. 

- Mona går på efterløn med udgangen af november. Der kommer ikke en ny før efter nytår. Det bliver 

Majken fra børnehaven (17 timer i børnehave og 20 timer i sfo) 

- Fortsat problemer med lus. Der bliver foreslået. at der holdes lusenes sidste dag i familien, hvor alle 

børn og voksne tjekkes og evt. behandles.  

- Der er højt støjniveau og grimt sprog. Der kan evt. udarbejdes en ”sprogpolitik”. Der bør gøres 

opmærksom på det blandt forældrene. Det bliver forslået at lave en gruppe på evt. 5 som samles 

engang i mellem, Personale/forældre snakker sammen og prøver at finde en løsning. 

- Forældre må gerne italesætte/rette børnene hvis de går forbi og hører de snakker grimt. 

 

 

 
 
God weekend 
Frank 
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