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Fredagsbrev d. 19. juni 2020 (www.fritime.dk) 
 

Generalforsamling torsdag d. 18. juni kl. 19  

• Der blev afholdt generalforsamling i går aftes. Poul Vad var dirigent. Poul var formand ved skolens 
start for næsten 20 år siden og kunne tegne et billede af den energi og vilje, der prægede 
etableringen. Dorthe Hovmøller Hansen trådte ud af bestyrelsen, som den sidste forældre, der har 
haft børn på Lødderup Folkeskole og Lødderup Friskole. Hun kunne også fortælle om viljen og 
opstarten og glæden ved at have været med i udviklingen gennem årene.  

• Tilsynsførende Conni Mark uddybede sin tilsynserklæring. Hun vurderer, at skolens indhold og form 
fuldt ud står mål med det, man kan forvente i folkeskolen. 
Tilsynserklæringen kan findes på fritime.dk under ”Forældre”. Her kan I læse den i detaljer. 
Conni blev genvalgt som tilsynsførende for en toårig periode. 

• Dorthe Hovmøller Hansen udtrådte af bestyrelsen og blev afløst af Fie Thinggaard (Silas 4. årg.) 

• Den nye bestyrelse har konstitueret sig således: 

o Søren Rasmussen, fmd, 

o Malene Ris, næstfmd. 

o Morten Svane Bech, kasserer 

o Anja Bundgaard, sekretær 

o Kristine Søndergaard Holm, Pia Olsen og Fie Thinggaard bestyrelsesmedlemmer 

• Der kommer et bestyrelsesnyt i næste uge. 

 

 

Skoleafslutning 

• Afslutningsaften med 9. år. torsdag d. 25. kl. 18. Der er sendt info ud. 

• 0.- 5. + 9. årg. afslutter torsdag d. 25. kl. 11.30 

• 6.- 8. årg. afslutter onsdag d. 24. kl. 16. De kan følge 9. klasses aktiviteter på Teams torsdag formiddag. Det 

kommer der også en nærmere plan for. 

• 7. årgang kan følge 9. klasses aktiviteter på Teams torsdag formiddag. De slutter fredag d. 26. sammen med 

lærerne fra kl. 8-13 ca., hvor vi gør skolen sommerklar. 

 

Corona og ferie 

• Fra Børne- og Undervisningsministeriet har vi fået udstukket retningslinjer for deltagelse i 

pasningsordninger og skoler efter ferieophold i lande, der frarådes tilrejse. Ved ophold i lande, der 

er på den ”sorte liste” skal børn og ansatte gå i 14 dages karantæne.  
 

 

Klasseinfo: 

 

Fælles Afslutningsugen 

• Der er sendt breve ud for de enkelte klasser, hvis noget af programmet afviger fra 

nedenstående. 

 

Tømning af garderober i næste uge. 

• Husk tømning af garderober op til ferien. ”Overskuddet” går til Røde Kors. 
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• Tjek også ”Glemt tøj” 

 

Indskoling Afslutningsugen 

• Traditionen tro laver vi butik. I år bliver det udendørs marked. Medbring ”varer” til 

markedet i næste uge 

• Afslutningstur til Marianne onsdag d. 24/6. Vi er på skolen igen kl. 14. 

 

 
 

SFO 
 

Nak & ÆD 

Vi prøver igen afslutning af Nak og æd. tirsdag d. 23. Der vil vi i løbet af eftermiddagen tilberede kanin 

på flere måder. Alle fra 2. klasse kan deltage. 

Der vil være smagsprøver til alle i SFO’en 

 

Royal Run 

Mandag den 22 afholder vi traditionen tro Royalrun. Der er pokaler til den bedste fra hver årgang og 

medaljer til alle. 

  

 

 
God weekend 

Frank 
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