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Fredagsbrev d. 1. maj 2020 (www.fritime.dk) 
 

Bestyrelsesnyt 

Vi vil gerne takke for de meldinger, der har været fra en del af jer forældre, der har tilbudt praktisk hjælp 

til rengøring eller andet i forbindelse med opstarten. Det har ikke været nødvendigt, men det er dejligt at 

mærke opbakningen til vores skole. 

Vores yngste børn er tilbage efter en lang nedlukning. Det har været et stort arbejde for alle ansatte i 

børnehave, SFO og skole at få dette kørt i stilling, og vi vil gerne, som bestyrelse og forældre, takke for 

dette. 

I børnehaven fungerer dagligdagen godt i de ændrede rammer. Vi håber, I snart får glæde af det nye 

garderobehus. Det har været lidt langtrukkent at få byggetilladelsen hjem, men nu skulle der gerne komme 

skub i tingene i løbet af de næste par uger. 

I SFO’en har det været dejligt at blive modtaget i døren om morgenen, når man afleverer de yngste i nye 

rammer. Det er bare en rar fornemmelse. 

Undervisningen for 0.-5. fungerer godt, også på afstand og det gør fjernundervisningen også. Det har 

været en stor hjælp, at John og Thomas har været hurtige til at hjælpe med tekniske problemer.  

Alt i alt er vi efter omstændighederne tilfredse, både som forældre og bestyrelse, med den måde, det hele 

er startet op.  

Som bestyrelse afholder vi de planlagte møder, dog med en ny form – online. Det fungerer effektivt og 

hurtigt er den første erfaring.  

Generalforsamlingen er udskudt til forsamlingsforbuddet bliver ophævet. Vi bliver forhåbentligt klogere 

på den forventede varighed i løbet af den kommende uge, hvor regeringen kommer med ny udmelding. 

 

På bestyrelsens 

vegne 

Søren Rasmussen 

 

 

 
Medbring tøj efter vejrudsigten 

• Eleverne tilbringer meget tid ude, så der skal medbringes tøj efter vejrforholdene. 

 

Fripladsansøgning for kommende skoleår 2020-21 

• Ansøgningsskema til brug for kommende skoleår ligger på hjemmesiden under 

http://www.fritime.dk/foraeldre/fripladstilskud/  

• Ansøgning skal afleveres til skolen senest fredag d. 29. maj. 

• Ansøgning skal vedlægges kopi af årsopgørelse fra SKAT 2019, som dokumentation for 

husstandsindkomsten. Hvis indkomstforholdene har ændret sig væsentligt (fx ved opstået arbejdsløshed 

el.lign.) skal der vedlægges beskrivelse af dette. 
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SFO 
 

Spirer 

• Spirene skal på tur onsdag, så de skal have en lille turtaske med til ma’pakke og drikkedunk. 

 

Tøj 

• Tøjet skal passe til vejrudsigten. Vi er meget ude, og da vejret skifter meget, så afstem lige tøjvalget med 

vejrudsigten. 

 

På skolens vegne 

God weekend  

Frank 
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