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Fredagsbrev d. 20. december 2019 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 

Fælles Bestyrelsesnyt 

• Vi har arbejdet med mange forskellige ting gennem året, men et af de mest synlige har været 

etableringen af ny legeplads til skoleeleverne, som blev etableret i løbet af efteråret. Der er 

lidt at arbejde med endnu, før området er endeligt etableret i forhold til vores planer, men det 

hører I lige nærmere om, når vi kalder nogle praktisk begavede sammen i en ikke så fjern 

fremtid. 

• Vi har også bestilt ny legeplads til vuggestuen, der etableres i løbet af januar måned. Når den 

er færdig, vil vi benytte lejligheden til at lave en officiel indvielse torsdag d. 6. februar sidst 

på eftermiddagen. Så sæt lige et X i kalenderen, så I kan være med til at fejre det. 

• Så er planlægningen af tilbygningen i børnehaven så langt fremme, at vi har kaldt tilbud på 

byggeriet ind. Vi håber, at vi kan være klar med en ny garderobebygning i maj måned. 

• Herudover arbejder vi med en række nye tiltag. Det gælder det praktiske, det pædagogiske 

og de kommunikationsmæssige områder, men det hører I også nærmere om næste år. 

• I bestyrelsen hygger vi os lidt over, at Lødderup Fri igen er blevet den skole, der har det 

højeste undervisningsudbytte på Mors, faktisk både på Mors og i Thy. Det til trods for, at vi 

ikke har hævet undervisningstiden eller skåret ned på de tværfaglige elementer som 

teateruger, emneuger mm. Vi er selvfølgeligt bevidste om, at det statiske grundlag kan give 

store udsving, men derfor er det jo sjovt alligevel.  

Samlet set bekræfter det os bare i, at vi sagtens kan lave skole på vores egne betingelser og 

ideer og sende vore børn videre i livet med en god faglig og personlig ballast.  

• På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke alle forældre og personale for samarbejdet gennem 

året og ønske alle en god jul og et godt nytår. 

Søren Rasmussen 

 

Teater uger 6.- 17. januar 

• Vi starter op lige på og hårdt med teater for hele skolen. Det overordnede tema er humor, og 

dette vil de forskellige afdelinger give et bud på torsdag d. 16. januar kl. 18.30 er det 

foreløbige bud., så sæt X i kalenderen. Der kommer endelig information med det første 

fredagsbrev efter ferien. 

• Der bliver generalprøve torsdag formiddag kl. 10, hvis man er forhindret om aftenen, så her 

er der også mulighed for at se, hvad arbejdet er mundet ud i. 

• Undervisningen starter kl. 8.10 hver dag og slutter 12.50 alle dag bortset fra torsdag d. 16. 

hvor vi slutter efter generalprøven ca. kl. 12. 

 

Praktikanter 

• Svend Erling, der har hjulpet med pedelopgaver slutter sin praktik her til juleferien 

• Simon, der har fulgt Peter og hans klasser her i december måned, slutter ligeledes sin praktik 

nu. 

Overbygning Idrætsdag fredag d. 10. januar på Sydvestmors Friskole 

• Der bliver lidt afbræk på teaterproduktionen fredag, hvor vi tager til hyggelig kappestrid med 

de øvrige friskolers ældste elever. Medbring sportstøj. 
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SFO/Tweens 

 
Ændring af arbejdsopgaver efter jul 

• Majken stopper med at arbejde i SFO’en efter jul, da hun skal løse flere opgaver i børnehaven 

fremover. 

 

 
Fra julefrokosten 

 

 

I ønskes alle en god jul og et godt nytår 

Personalet på Lødderup Fri  
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