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Fredagsbrev 18. december 2020 
 

Klasseinfo 

Alle Kære alle 

Det har været et særligt år med udfordringer ud over det sædvanlige. Der har været ting, der 

har været ærgerlige, men også en oplevelse af at noget faktisk kan være anderledes uden at 

verden går under.  

Vaccinen er heldigvis på vej, og vi går ind i et år, der forhåbentligt giver os mulighed for at få 

nogle af de store fællesskaber tilbage i vores liv. 

I ønskes alle en god jul og et godt nytår og tak for godt samarbejde gennem det forløbne år. 

 

Kirsten Blegager går på pension 

Kirsten er ansat som tjenestemand og har valgt at benytte sig af 

muligheden for at gå på pension.  

Kirsten har været med siden skolens start og har været en stærk 

drivkraft og medspiller, og jeg vil gerne benytte anledningen til 

at takke for indsats og samarbejde gennem årene. Hun har sat et 

mærke på både skolen, elever, kolleger og forældre. 

 

Vi ønsker hende al mulig lykke og held med hendes næste 

livsperiode, og glæder os til vi får lejlighed til at tage ordentlig 

afsked med hende i fællesskab.  

 

 

Emneuge 4. – 8 januar 

• Emneugen afløser vores traditionelle teateruger. Der er sendt breve til klasserne om de 

alternative aktiviteter. 

• Undervisningstiden er 8.10-12.50 alle dage 

• Alt dette er betinget af at vi ikke bliver ramt af yderligere nedlukning efter nytår. 

 

Corona 

• Alle elever i 5. årg. er nu testet, og der er ingen yderligere smittede elever. 

• Nødundervisning kan være en mulighed efter jul, hvis smittetallene ikke falder. Vi 

melder ud på mail og hjemmeside, hvis dette bliver tilfældet. Foreløbig holder vi 

optimistisk fat i at alt er ved det gamle, når vi er på den anden side af nytår. 

 

 

Lus og fnat 

• Vi har et tilfælde af lus så tjek af hen over juleferien. 

• Der har været to tilfælde af fnat i overbygningen. Tiden fra smitte til symptomer kan 

være lang 2-6 uger, så vær opmærksom på symptomer. 

 

 

God juleferie 

Frank 

mailto:kontor@l-fri.dk


 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           kontor@l-fri.dk 

  

                    

             

 

 

SFO-nyt 
 

Opdatering af morgenmadsliste. 

• I det nye år bliver der opsat en afkrydsningsseddel om hvorvidt man ønsker morgenmad. 

Alle, der ønsker at deres barn skal have mulighed for at få morgenmad, når de møder om morgenen, 

skal afkrydse sig på listen. Prisen er 30.kr pr mdr. Beløbet trækkes sammen med skolepengene. 

Januar mdr. opkræves sammen med februar opkrævningen. 

 

Herfra er der blot tilbage at sige at i ønskes en rigtig god jul og et godt nytår. 

 

På SFO’ens vegne 

Flemming 
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