
 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           Lodderup@mail.tele.dk                    

             

 

 

Fredagsbrev d. 3. maj 2019 (www.fritime.dk) 
Fælles  

  
Mulighed for at prøve violinspil  

Det har været en super oplevelse at 

samarbejde med Suzuki-skolen, om at prøve 

violinundervisning. 

Alle elever havde en god oplevelse sammen 

med Hanne Skou - også selv om man ikke 

tænker, man skal være violinist, når man 

bliver stor. 

Vi arbejder videre på at lave et mere 

formaliseret samarbejde med Suzuki-skolen 

efter sommerferien. Det hører I nærmere om. 

 

 

 

Lus 

• Der er desværre tilfælde af lus igen, så tjek lige efter. 

 

Prøveafvikling 

• Pga. prøver kommer der indimellem andre lærere ind til eleverne i den kommende tid. 

 

Hærværk 

• Vi er fortsat plaget af hærværk på skolens område. I denne uge blevet bl.a. et bænkesæt 

ødelagt, og vi kan se, at der er en del trafik på skolens tage. Vi vil gerne igen opfordre 

til god snak hjemme om behandlingen af vores fælles ejendom og konsekvenserne af 

denne type handlinger.  Hærværket har et omfang, der betyder, at vi har foretaget 

anmeldelse til politiet.  

 

Planlægning af kommende skoleår 

Vi starter planlægningen af næste skoleår i dag og undervisningen stoppede derfor kl. 13.15. Det 

skulle have stået i sidste fredagsbrev, men det smuttede desværre for mig. 

Klasseinfo  

Indskoling Udeskole mandag 

• Der skal cykles, så medbring cykel og hjelm + turtaske til vand og madpakke. 

Tjek lige kæde-stramningen og lufttrykket i dækkene😊 

Mellemtrin Udeskole onsdag 

• Der skal cykles, så medbring cykel og hjelm + turtaske til vand og madpakke 

Tjek lige kæde-stramningen og lufttrykket i dækkene😊 

 

Overbygning 9. årg. 

• Der er sendt plan med eleverne for den sidste skoleperiode.  

• Mandag 9-12.30 Dansk skriftlig fremstilling 

• Tirsdag 9-13 matematik uden og med hjælpemidler 

• Onsdag 9-10.30 Dansk retstavning og læsning 
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• Torsdag blokdag i samfundsfag 

 

 

 

SFO 
 

 

 
Cykel- og golf-tur til var til stor fornøjelse for alle, så det vil I se mere af i fremtiden. 

 

Nak og æd er flyttet til torsdag den 23. maj. 

 

 

Madplan : 

- Mandag: Kokkens overraskelse 

- Tirsdag: Kokkens specialitet 

- Onsdag: Forårs menu 
- Torsdag: Den kolde jomfrus smørrebrød 
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God weekend 

Frank 
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