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Fredagsbrev d. 6. september 2019 (www.fritime.dk) 
 

•  

 

Lus!!!! Nu kan det (BIIP!) være nok 

• Vi sender en folder med fredagsbrevet, hvor processen for 

udryddelse af lus gennemgås. Vi vil stærkt opfordre til at alle 

bruger tid på dette, så vi kan få stoppet udbredelsen. Det 

kræver blot, at alle gør det på samme tid. Jeg vil derfor bede jer 

bruge denne og næste weekend på projektet. Hvis alle får dette 

gjort, vil vi kunne være lusefri skole næste mandag!!! 

 

 

• Vi har fået en anbefaling på, at tea-tree-olie virker meget 

effektivt som forebyggende middel, hvor der bare tilføjes 2-3 

dråber i familiens hårshampoo-flasker (men kun når lusene er 

udryddet). 

 

 

Klasseinfo 

Indskoling Udeskole onsdag 11/9 

• Vi forsøger igen på cykeltur, så medbring cykel og hjelm. 

Forældremøde torsdag d. 12. september kl. 19 

• Husk forældremødet på torsdag. 

Mellemtrin Udeskole 

• Der kommer mail i kommende uge om ekskursion på fredag til rensningsanlægget i 

Nykøbing. 

3.- 5. årg. deltager i Håndboldkaravanen tirsdag d. 10. september 

• Tirsdag formiddag tager 3.- 5. årg. ind til Arenaen for at deltage i håndboldintroduktion. Vi 

har deltaget flere gange i arrangementet, der har været godt sat sammen. Denne gang er der 

den lille krølle, at Lucas Høggaard, som I måske kender fra SFO’en er én af instruktørerne. 

 

Overbygning 7.- og 8. årg. 

• Førstehjælpskursus 8. årg.  

 

 

Eleverne kan nu give både hjertemassage og kunstigt 

åndedræt. Det er vores første ”ordinære” hold, der 

deltager i førstehjælpskurset. Fremover vil vi have det 

på som et fast punkt, når man går på 8. årg. 

 

 

Her er det Johs fra Morsø Ungdomsskole, der 

instruerer Amanda og Julie 
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Skills for 8. årg. og nogle drenge fra 7.- onsdag 4/9.  

7.- 9. årg. 

Lige ved og næsten….. 

Onsdag d. 4/9 deltog 8. klasse i Skills på Sydvestmors Friskole. Det er erhvervsuddannelserne, der 

arrangerer konkurrencen. Vi havde dog ”lånt” nogle drenge fra 7. klasse, da reglerne foreskriver, at 

der skal være mindst en dreng på hvert hold. Vi stillede med 5 hold. Det blev til en femte plads og en 

anden plads. Længe så det dog ud til, at vi ville gå af med sejren. 

Men i allersidste runde lykkedes det desværre hjemmebanefavoritterne fra Sydvestmors Friskole at 

fravriste os sejren. Det vindende hold går videre til semifinalen, hvor der serveres gratis 

burgerbuffet! 

Men vi havde en rigtig god dag, hvor eleverne fik prøves forskellige øvelser såsom puslespil, 

møtrikmontering, save og hamre samt stabling af kopper. KHJ 

  

 
 

SFO-nyt 
 
Vi har i dag sagt farvel til Rasmus som har været hos os i praktik i en længere periode. 

Vi ønsker ham held og lykke fremover. 

 

Spilledag onsdag 

Vi vil i en periode kalde onsdage for spilledag. Det vil sige, at vi her primært vil spille spil og lave 

konkurrencer og måske selv opfinde/lave spil. Børnene må på eget ansvar godt selv medbringe spil. 

 

Cykelhjelmspolitik 

På forældremødet blev der spurgt om vores politik vedr. cykelhjelm. Om det også gælder for kørsel på 

løbehjul og rulleskøjter. Vi har bestemt at fra på mandag er der påbud om cykelhjelm, når man kører på 

løbehjul, rulleskøjter og cykel.  

mailto:Loedderup@mail.tele.dk


 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           Lodderup@mail.tele.dk                    

             

 

Husk tilmelding til efterårsferien 

Alle bedes krydse sig af når de kommer og går, gælder også tweens. 

 

Hvem er i tweens? 

Majken er i tweens mandag, torsdag og fredag, Kamilla tirsdag og onsdag  

 

Fællesmaddag er mandag 

Vi kunne godt bruge nogle forskellige servietter, gerne med motiver på. Så hvis der er nogen der ligger inde 

med nogle, tager vi meget gerne imod dem        

Og vi modtager også gerne køkkenrulleholdere, eller andre store tykke paprør.  

 

Aktiviteter Tweens 

Mandag ! Gym. 

Tirsdag ! Lave mini donuts 

Onsdag !  Maddag Boller i karry 

Torsdag ! Vi dekorerer tweensrummet 

 

Huskat tweens selv medbringer eftermiddagsmad om fredagen. 

 
 

 

På skolens vegne 

Frank 
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