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Fredagsbrev 30. april 2021 
 

Bemærk nye tider for testning for Covid-19 

• Eleverne skal medbringe sygesikringsbevis til testning. 

• Alle elever fra 12 år og op, der kommer på skolen, opfordres til at få taget enten PCR- eller 

hurtigtest et par gange om ugen. 

• Hurtigtest kan i uge 18 foretages på skolen tirsdag og torsdag fra kl. 7.30-9.30.   

• Er man under 15 år, kræver det samtykke. Samtykkeblanket sendes med fredagsbrevet og skal 

medbringes. Den skal kun udfyldes én gang, så ligger den bare her til brug. 

• De forskellige andre muligheder for at blive testet fremgår af Morsø Kommunes hjemmeside. 

 

 

Forespørgsel fra Højskolehistorisk Forening 

• Nederst i fredagsbrevet er en lidt usædvanlig forespørgsel fra Højskolehistorisk Forening. Der har 

åbenbart ligget en højskole eller landbohøjskole i Fredsø i slutningen af 1800-tallet. Er der nogen, 

der kan hjælpe dem? 

Alle Tjek jeres mail for ”hurtigændringer” for de elever der  er hjemme- eller udeundervist. Der 

kan komme pludselige ændringer i løbet af ugen. 

5. kl. 

 
Det er hårdt arbejde at være i ”udeskole” 

Overbygning 9.  kl. prøver 

• Mandag d. 3. maj kl. 9-12.30 Skriftlig dansk fremstilling 

• Tirsdag d. 4. maj 9-13 Matematik, færdigheds- og problemregning 

• Onsdag d. 5. maj Dansk læsning or retstavning 

Eleverne skal møde 8.10 alle dage. 

 

 

 

SFO 
Næste uges aktiviteter 

I næste uge kan man blandt andet opleve følgende aktiviteter: Indianer aktiviteter forsætter, bål, pindemadder 

med eksotiske smage og som sædvanligt lidt bagning og andre overraskelser. 

 

3. og 4. klasses LAN-party fredag den 7/5: 

• LAN-party er kun for dem, der er tilmeldt SFO 

mailto:kontor@l-fri.dk
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• Vi mødes kl. 16 og går hjem kl. 11 dagen efter. 

• Der er rengøring kl. 10 om lørdagen. 

• Der medbringes liggeunderlag, sovepose/dyne, evt. skiftetøj og tandbørste. 

• Man sørger selv for godbidder og andet snask. 

• SFO’en sørger for aftensmad og morgenmad. 

• Medbring helst egen elektronik, SFO’en har lidt, man kan låne i nødstilfælde. 

• Til dem der ikke vil eller har svært ved at skulle overnatte, få det afklaret inden I kommer, så vi ikke 

står i alt for svære situationer lige inden sengetid. 

 

Forespørgsel fra Højskolehistorisk Forening 

I Højskolehistorisk Forening er vi i færd med at kortlægge samtlige højskoler i Danmark 1842-2020. 

 

I den forbindelse vil vi høre om nogle ved Lødderup Friskole, skulle vide, hvor i Fredsø der fra 1884-1897 

lå en højskole eller landboskole? 

Vi har fået ret gode oplysninger om skolen gennem lokalarkivet i Nykøbing, men det kunne ikke oplyse, 

hvor i Fredsø skolen havde til huse eller om der stadig eksisterer bygninger af skolehuset. 

Derfor tillader vi os at henvende os til jer i Lødderup Friskole, idet vi har erfaringer for at i friskolekredse 

findes ofte personer, med et særdeles godt lokalkendskab til de frie skoler.   

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Thorkild Bjørn 

næstformand 

 

hojskolehistorie.dk 

Vedhæftet sender jeg nogle oplysninger om Fredsø Højskole / Morsø Landboskole, som vi har modtaget fra 

Lokalhistorisk Arkiv i Nykøbing. 

 

Fra oprettelsen 1884: 

mailto:kontor@l-fri.dk
http://hojskolehistorie.dk/


 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           kontor@l-fri.dk 

  

                    

             

           
    Fra højskolen ophør 1897 

 

Højskoleelever på Fredsø Højskole / Morsø Landboskole.  Årstal ukendt. 

 

 
 

Med venlig hilsen   Lars Thorkild Bjørn 

 

 

God bededagsferie 

Frank 
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