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Fredagsbrev d. 15. maj 2020 (www.fritime.dk) 
 

 
Violinundervisning Suzuki 

 

I dette skoleår startede vi et samarbejde op med Morsø 

Suzuki  Skole. Det var en stor succes, hvor mange børn 

fik startet på noget, der forhåbentligt kan blive til en 

livslang interesse og glæde.  

Der var faktisk 18 elever, der startede 

introduktionsforløbet, og mange af dem har fortsat 

undervisningen efterfølgende.  

Dette følger vi op med en gentagelse af ordningen. I 

kan læse mere om tilmelding her 

Vi vil lave en særlig introduktion for 0.-3. årg. så de får 

en fornemmelse af, om det kunne være noget for dem 

at deltage i.  

 

 

Indskoling udeskole onsdag 

• 2. årg. skal på Nak og ÆD-tur onsdag d. 20. maj. De pjækker derfor fra skole sammen med 

Flemming og måske andre, men det er en hemmelighed. Der kommer et knap så hemmeligt brev 

hjem om dagen. 
 

 

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. 

 

 

SFO 
Pasning i SFO efter genåbning på mandag 

• Spirerne kører uændret videre. 

• SFO-børn afleveres, som de plejer. Dog er køleskabet i 2. klasse flyttet uden for døren. Der skal 

bare afleveres madpakker, som I plejer. Så henter SFO’en dem selv, når de skal spise 

eftermiddagsmad. 

• Ellers er alle procedurer, som de plejer. SFO-ens personale henter dem i klasserne 11.30 og sætter 

deres aktiviteter i gang derfra. De bruger SFO’ens lokaler, gymnastiksal og værkstedet efter 

behov. 
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Glemt tøj 

Vi har en del ”glemt ” tøj i SFO’ens garderobe. Det bliver lagt frem i næste uge, så må vi håbe, at det 

forsvinder til de rette ejermænd. 

 

Solcreme 

Husk at børene selv skal medbringe solcreme og smøre sig ind. For nogle er der kyndig vejledning fra 

personalet. Men I må gerne øve derhjemme. Udover solcreme kan læbepomade være en god ting at 

medbringe 

 

Sommerferiepasning 

Der er hængt feriesedler op. Dem bedes I venligst udfylde, så vi har et overblik om, hvorvidt jeres barn 

kommer i uge 27, 28 og 32.  I uge 29,30 og 31 er der lukket. 

 

Corona 

På grund den megen håndvask og afspritning vil det være en god ide med håndcreme i tasken. 

Husk at  ingen må medbringe legetøj. 

Trods de mange restriktioner går hverdagen i SFO’en rigtig godt, vi har glade børn og få konflikter. Vi har 

børn og voksne, der har set andre muligheder end de ”gamle” faste rutiner. Men vi glæder os til at der 

bliver åbnet op for flere sociale aktiviteter. 

 

Kristi Himmelfartferie og Grundlovsdag 

Der er lukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag og grundlovsdag den 5. juni. 

 

Nak og æd 

2. klasse får et særskilt brev med hjem mandag vedr. ”pjækkedag” onsdag. 

 
 

 

God weekend 

Frank 
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