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Fredagsbrev d. 21. februar 2020 (www.fritime.dk) 
 

 
Tøjindsamling til Tanzania 

“Hej jeg hedder Emma og er tidligere elev på Lødderup friskole. Nu går jeg i 10. klasse på Farsø Efterskole. 
Om cirka 2 måneder rejser jeg til Tanzania i Afrika sammen med skolen. Vi skal blandt andet besøge 
børnehjem og prøve at bo hos en tanzaniansk familie. I den forbindelse vil jeg høre, om der er nogen, der har 
tøj og sko i størrelse 0-12 år, som I ikke længere bruger, og som I har lyst til at donere til nogle fattige børn? 
Jeg har lavet en aftale med min tidligere klasselærer Britt om, at l kan aflevere det til hende - på forhånd 
tak” 
 

Lus 

• Vi har meldinger om at der fundet lus i overbygningen, så tjek frisurerne       

 

Jakker 

 

Tid til at forny forårsgarderoben 

Vi skal have bestillinger på windbreakere indsendt næste fredag, så I kan få 

bestillinger med - hvis I er hurtige. 

Vi sætter stativ med ”prøvejakker” på scenen i fællessalen. 

Send en mail med antal og størrelse eller kom ind på kontoret. 

 

Prisen på jakke er 250 kr. 

 

 

Indskoling Skole-hjemsamtaler 

• 1. årg. 26/2. Tidsplan udsendt. 

 

Mellemtrin Skole-hjemsamtaler  

• 5. årg. 27/2 og 5/3. Der er sendt mail med tider. 

 

Overbygning 8. årg. 

• Sundhedsplejerske 24/2 

7.- 9. årg.  

• Standup Comedy på Bjergby Friskole tirsdag d. 25/2 

Danskhed med to øjne er et show af komikeren Ghaith Kashkul om danskhed, 

integration og meget mere. Vi deltager sammen med de øvrige friskoler på 

Mors. Eleverne er retur på skolen kl. 14. 

7. årg.  

• Overnatning 

Torsdag aften overnatter 7. sammen med 7. årgang fra Ørding. 
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SFO/Tweens 
 
 

Faste aktiviteter: 

Onsdag er spilledag 

Fredag er der oprydning af udearealer. 

 

 

Madplan: 

Der serveres noget spiseligt hver dag. 

Fælles maddag er mandag. 

 

Ny praktikant 

Jesper starter i jobafklaring. Fire uger med 3 timer mandag, onsdag og fredag. 

 

Flemming holder ferie 

Flemming har ferie i næste uge, og Mona kommer ind som vikar.  
 

 

 

 
God weekend 

Frank 
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