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Sommerfredagsbrev d. 26. juni 2020 (www.fritime.dk) 
 

Bestyrelsesnyt 

Vi havde generalforsamling sidste torsdag. Det var på andre betingelser, end vi plejer, men det gik godt, selvom vi 

manglede en sang eller to.  

Det var dejligt at se stor opbakning til generalforsamlingen, hvor vi både får kigget bagud på skoleåret, der gik og 

fremad på det, der skal ske.  

Vores traditioner med have-aften, rengøringsdage fungerer godt. Der bliver både arbejdet og hygget, og det er 

dejligt at mærke opbakningen. 

Samarbejdet med Morsø Suzuki- skole blev startet op, og det har været så stor en succes at det fortsætter i 

år. Vi får forhåbentligt endnu flere violinister.  

Der er igangsat en 2025 planen er blevet et godt redskab til videreudvikling af den røde tråd på Lødderup 

Fri. Den fik overskriften ”Det rolige børneliv og det hensynsfulde menneske”. Det har bl.a. betydet, 

personale fra børnehave, SFO og skole deltager i Erasmus+ projekt finansieret af EU, hvor de søger 

inspiration i et samarbejde med en skole i Barcelona for at skabe en endnu bedre hverdag for vores børn. 

Vi fik igangsat byggeriet af ny garderobetilbygning, i øvrigt med borgmester Hans Ejner Bertelsens hjælp. 

Han indviede også vores nye legepladser. Samarbejdet med FLUIF kører stadig, og der arbejdes på en 

løsning med kommunen omkring fodboldbanerne.  

Vi fik også et nyt fysiklokale til glæde for vores børn og ikke mindst Kim       

Der er luft i økonomien til nye tiltag, og på ønskesedlen er der blandt andet endnu en udvidelse af 

fysiklokalet, fornyelse af skolegården og gymnastiksalen. 

COVID-19 har påvirket hele landet, og naturligvis også vores skole. Der skal lyde en stor ros til elever, 

forældre og alt personale for at være opstillingsparate, og få det bedste ud af det.  

Det har også betydet, at vi skal se på, om vi ikke kan skabe en mere fleksibel måde at lave skole fx med 

mulighed for hjemmearbejdsdage til de elever, der ønsker det. Det vil vi arbejde videre med i løbet af 

efteråret, og måske kommer der skemaændringer, hvis vi bliver klar til at prøve det af. 

Vi har godt med børn på skolen. Lige nu er der ca. 215 børn i børnehave/skole og ca. 140 familier. 

 

Der er 20-års fødselsdag d. 1. august 2020. Det vil vi markere ved skolestart. Hvordan det skal ske melder 

vi ud i forbindelse med skolestart, når vi har overblik over forsamlingsmuligheder. 

 

I ønskes alle en god sommer 

På bestyrelsens vegne 

Søren Rasmussen 

 

Praktiske informationer og skolestart 2020-21 

Det forventes at skolen starter op efter sommerferien, som vi plejer. Det er efter den plan, der ligger på 

hjemmesiden under ”Forældre/Folder for skoleåret”. Her kan I finde aktivitetskalender, skema og alle 

mulige andre oplysninger. Den er fuldt opdateret i løbet af næste uge. Hvis I mangler yderligere 

oplysninger, så ring eller mail. Der kan komme ændringer pga. Corona-situationen, men vi kommer med 

udmelding fredag d. 7. august efter det første bestyrelsesmøde. 
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SFO-åbning 
SFO’en er åben fra mandag d. 3. august og går som udgangspunkt tilbage til almindelige åbningstider 

6.15 – 8.10 og 12.45 – 17.00 (fredag 16.00) Se under SFO-nyt længere nede. 

 

Planen for de første skoledage er: 
Mandag d. 10. august kl. 16-19 haveaften med kort forældremøde 

• Vi mødes og bringer orden i buskadser og omgivelser. Herefter spiser vi grillpølser og går i 

klasserne til et kort forældremøde. Medbring gerne diverse haveredskaber (evt. med navn på) 

Tirsdag d. 11. august 

• Indskolingen (0.-2. årg.) møder ind til undervisning 8.30-11.30. Herefter er SFO klar til at tage 

over. Formålet 
Onsdag d. 12. august 8.10- 12.50 

• Skolestart for alle elever. Onsdag og torsdag bruges til ryste-sammen-aktiviteter + diverse praktiske ting. 

Fredag er første ”rigtige” skoledag efter skema. 

 

Betaling for kommende skoleår 

• Der opkræves skolepengebetaling på Betalingsservice som sædvanligt. For nye forældre sendes 

indbetalingskort, som I efterfølgende skal tilmelde Betalingsservice. 

Fravær 

• Ved sygdom/fravær skal det meldes til kontoret på mail eller telefon – ikke til klasselærer. Det er den 

bedste måde at sikre sig mod opringninger fra kontoret     . 

 

Corona og ferie 

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

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

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

 

Klasseinfo: 

 

Fælles Tømning af garderober i næste uge. 

• Glemt tøj ligger på gulvet i gymnastiksalen til og med mandag. Tjek lige, om det skal hjem 

eller doneres. 

 

Mellemtrin Lejrturene er fastlagt i kalenderen: 

• 3.- 5. onsdag d. 21.- fredag d. 23. oktober 

• 6. årg. mandag d. 14.-torsdag d. 17. september 

 
 

SFO 
 

Nak & Æd 

Så kom vi til enden af Nak og Æd med en menu der bestod af kanin-nuggets, kanin i karrykål, kaninragout og kogte 

mailto:kontor@loedderupfri.dk


 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           kontor@loedderupfri.dk 

  

                    

             

grøntsager. Der var nogle, der mente at kanin-nuggets lavet over bål smagte noget bedre end dem, man køber hos 

McDonalds.  

Så kære forældre fortvivl ikke hvis jeres børn plager om at få en kanin, I kan altid lave den om til nuggets, når den 

ikke er spændende mere. 

  
 

SFO-Overbygning 

Vi har valgt at ”nedlægge” Tweens og i stedet lave en overbygning af SFO’en med tilbud om pasning af børn i 4. 

og 5. klasse.  

Vi har erfaret, at behovet for pasning har ændret sig, så vi justerer måden, vi organiserer pasningstilbuddet. Det vil 

sige at 3. klasse får større tilknytning til resten af SFO’en i hverdagen. 

Der vil dog for de største børn være forskellige målrettede tiltag og aktiviteter. 

For de 4. og 5. klasses børn, der ønsker pasning, kan der hentes en tilmeldings seddel i SFO’en eller på 

hjemmesiden under ”SFO”.  Her kan I også læse om muligheder og betingelser. 

 

Pasningsplan i sommerferien 

Af hensyn til at SFO’en tager på tur i sommerferien, vil vi meget gerne vide på hvilket tidspunkt, børnene kommer 

og bliver afhentet. 

 

Vandkamp-beredskab 

Hav gerne en taske med extra tøj evt. badetøj j i garderoben i tilfælde af, at der skulle opstå en vandkamp på en 

varm dag. 

 

Åbningstid efter sommerferien 

Efter sommerferien går vi tilbage til næsten normale tilstande det vil sige fra skolestart. Vi åbner igen kl. 6.15 og 

lukker kl. 16.45 (fredag kl. 16) Vi vil igen tilbyde morgenmad. Ønsker man kan tilmelding ske til SFO’en. 

 

 
Tak for samarbejdet igennem skoeleåret. 

Vi glæder os til at se såvel gamle og nye elever og forældre til august. 

 

På alle ansattes vegne 

Frank 
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