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Fredagsbrev 18. september 2020 
 

Klasseinfo 

Alle Det rolige børneliv og det hensynsfulde menneske 

• Vi har i øjeblikket et særligt fokus på mellemtrinnet i forhold til at skabe det bedst 

mulige arbejdsmiljø for børn og voksne. Det betyder, at vi, som voksne, henleder 

opmærksomheden på støjniveau i klasserne og på gangene i højere grad, end vi 

plejer.  

 

Selvstudie i 9. årg. 

• Vi har ændret lidt på måde, vi anvender vikardækning i 9. årg. 

Vi har gjort os nogle erfaringer med hjemmearbejde i foråret, som vi bygger videre 

på. Det betyder, at vi tilrettelægger opgaver og forløb, der kan arbejdes selvstændigt 

med hjemme eller på skolen efter eget valg, når det giver mening. 

Indskoling Teater i Limfjordsteatret mandag kl. 9. 

• Der er forestilling for indskolingen på mandag.  

 

Mellemtrin 6. årg. 

• Musik er aflyst onsdag. Så alle elever har fri kl. 11.45. 

Overbygning 8. årg. 

• Tirsdag deltog 8. i Skills på Sydvestmors Friskole. De har hænderne godt 

skruet på, hvilket de også viste til erhvervsskolernes årlige konkurrence - 

Skills.  

De kæmpede hårdt for en 1. plads, men måtte desværre nøjes med en FLOT 

2. plads med kun 12 sek. til vinderne. 

      

 

•  
Onsdag stod den på førstehjælp på 

Morsø Ungdomsskole 

Konfirmationsforberedelse torsdag 

• De elever, der er konfirmerede møder ind til 3. lektion 
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SFO-nyt 
 

Lan party 

• Tak 3.- 4. kl. for et fantastisk hyggeligt lan party. Det gør vi igen en anden gang. 

 

Det rolige børneliv. 

• Vi har på det seneste oplevet en øget stigning af larm, råb og løb indenfor. Det skal vi have sat en 

stopper for. Vi vil i den kommende tid have øget fokus på dette. Vi vil køre en ”nul-tolerance 

politik”. Det vil sige at man bliver ”luftet” hvis reglerne ikke kan følges. 

Vi vil ligeledes have fokus på oprydning både inde og ude. 

 

 

Husk glemmetøj      

 

 

På skolens vegne 

Frank 
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