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Fredagsbrev d. 29. maj 2020 (www.fritime.dk) 
 

 
Opstart for alle elever 

• Det er nye rutiner for alle, og jeg må erkende, at jeg også roder lidt rundt i skiftetiderne imellem timerne. 

Starttiden for undervisningen er jo også flyttet, så vi starter undervisningen 10 minutter før normalt, nemlig 

kl. 8.00, hvis den info er smuttet forbi i mængden. 

 

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19 

• På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 

fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund 

af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021. 

• COVID-19 fripladstilskud kan søges til: 

a. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske 

forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19 

b. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, 

og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst 

eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19. 

 

• Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge. 

• Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på 

forældrebetalingen.  

• Ansøgningsskema og vejledning findes på skolens hjemmeside fra forsiden ”Sidste nyt” eller 

hentes på kontoret. 
 

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 
 

 

Diverse cremer 

• Husk at børnene 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 samt håndcreme. 
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Sommerferie 

• Der er hængt feriesedler op, som I venligst bedes 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.  

Senest tilmelding er fredag den 12. juni.  

 

Nak og Æd. 

 

”Desværre” gik det ikke som mange havde håbet, 

vi nakkede ingen ørred. Trods det havde vi en 

rigtig god og hyggelig dag. Det skal lige nævnes at 

Petra var så dygtig at fange en verdens rekord 

indenfor kategorien ”skalle” Se billedet. Det var 

en meget hård fight, som tog flere minutter, godt 

at snøren var holdbar. Vi blev enige om at udsætte 

den igen da den så meget gravid ud. 

Når vi nu ikke kan æde ørreder, skal vi æde kanin. 

Der kommer nærmere info senere. 
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Glemt tøj 

Der ligger glemmetøj på bord bænk sættet udenfor SFO’en. Tjek venligst om der skulle være noget af 

jeres barns tøj. Det kommer til genbrug tirsdag aften.  

 

Aktivitetskalender 

Der vil blive hængt en aktivitetskalender op ovre ved indgangen til skolen, hvorpå der vil stå hvilke 

aktiviteter, der vil blive den kommende uge. Der kan dog forekomme ændringer i løbet af ugen.  

Aktiviteter for næste uge er :  

• Tirsdag vil der blive bål 

• Onsdag og torsdag: oprydning af udearealer.  

 

 

Spirerne 

• Vi har et forløb med filmen ”Inderst inde”. Vi har set filmen, snakket om, hvornår man er glad og 

ked af det, og at det kan være forskelligt fra barn til barn ,hvad der kan gøre en glad. Vi har set 

afsnit fra Ramasjang ” Luk op luk i”, om at være trist. 

Vi arbejder i vores ”Inderst inde” mappe med forskellige opgaver omkring følelser. Vi vil arbejde 

med forløbet lidt endnu.  

 

Efterlysning 

Vi vil gerne hvis alle spirerne kan tage en stor skotøjsæske med hurtigst muligt, da vi vil dekorere dem 
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