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Fredagsbrev 2. oktober 2020 
 

Klasseinfo 

Alle COVID-19 

• Hovedrengøringen aflyst 

Vi arrangerer hovedrengøring klassevis. Det vil sige, at det hold, der var indkaldt til 

på lørdag bliver ”klassedelt” og kaldes ind senere. 

 

Fnat 

• Vi har et tilfælde af fnat i overbygningen. Der er talt med eleverne i 7.- 8.- og 9. årg. 

om hvordan man skal forholde sig, hvis man har været i tæt kontakt. 

Hvis man oplever symptomer kløe, røde knopper, små væskefyldte blære eller små 

midegange på huden, skal man søge læge. I kan læse mere om symptomer og 

behandling her. 

 

Skolejakker 

• Vi har fået nogen efterspørgsler på jakker med tryk. Jakkerne hænger i fællessalen, 

hvor man kan afprøve størrelser og herefter bestille på kontoret. 

• Prisen er kun 250 kr. pr. jakke 

• Vi lukker for bestillinger 9. oktober. 

 

Ny praktikant 

• Michael Rene Futtrup starter i praktik. Han vil fortrinsvis arbejde på 

udeområdet. 

Faguge 41 

Emneuge - A Kind Of Magic 

Vi kommer rundt i forskellige magiske universer på forskellige måder.  

Vi deler børnene i to store hold.  

0.- 1.-., 2.-. og 3. kl. er sammen og 4.-, 5.-., 6.-. og 7. kl. er sammen. 

8. kl. har madprojekt hele ugen sammen med Britt. 

9. klasse agerer lærere sammen med os. De har været med til at planlægge 

emneugen. 

Alle elever møder 8.10 - 12.50 alle 5 dage. 

De fire første dage er der morgenlæsning, morgensang og morgenløb.  

Alle elever skal medbringe penalhus og morgenlæsningsbog. 

0.kl. - 3.kl. skal på cykeltur på torsdag. Medbring cykel, cykelhjelm og turtaske med 

madpakke og drikkedunk. 

På fredag er der motionsdag. Se det vedhæftede brev fra 7. årg.  

Vi glæder os til en magisk uge. 

Hilsen Marianne, Thomas, Karina, Victoria, Rikke, Kåre og Lone 
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Mellemtrin 4. årg. 

• Der er udsendt tidsplan for skole/hjem-samtaler i næste uge. 

 

SFO-nyt 
Der er intet nyt, kun de samme gamle rutiner       

• Tøm garderober om fredagen. 

• Glemmetøj 
 

På skolens vegne 

Frank 
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