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Fredagsbrev 21. maj 2021 
 

Testning for Covid-19 

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

 

Alle Ansøgning om tilskud til nedsættelse af forældrebetaling i skole og SFO 

• Vi har medsendt ansøgningsskema for kommende skoleår. Ansøgning skal afleveres 

senest mandag d. 31. maj for at kunne have virkning fra 1. august. 

• Bemærk at tilskud beregnes på grundlag af husstandsindkomsten. 

• Der skal vedlægges årsopgørelse/-r fra SKAT 2020. 

Mellemtrin Idrætsundervisning 

• 3. kl. mandag 10.25-11.45 

• 4. kl. tirsdag 8.30-10 

• 5. kl. torsdag 8.30-10 

• 6. fredag 8.30-10 

Eleverne må gerne gå gerne gå i bad i fb.m. idrætsaktiviteter. 

 

3. kl. 

 

 
Det er stangdukker, som vi har lavet i 3. klasse. 
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5. kl. på golfbanen 

I sidste uge var 5. kl. med Jane på golfbanen. 

   
Overbygning Idrætsundervisning 

• 7. kl. mandag 8.30-10 

• 8. kl. fredag i tidsrummet 10-13 

Eleverne må gerne gå i bad i fb.m. idrætsaktiviteter. 

 

Erasmus + 
8. kl. laver virtuelle rundvisninger for vores partnere i vores Erasmus-projekt. Vi skulle have 
haft besøg her i maj måned fra de øvrige lande, men må lave det hele noget alternativt 
Vi har valgt at lave reportager fra Mors, specielt fra Molermuseet og Kong Fegges grav, som 
er forbindelsen til sagnet om Amled, som Shakespeare omdøbte til Hamlet og flyttede til 
Kronborg Slot . Så besøger de Kongernes Grav i Jeling og laver reportage fra ”togt” med 
vikingeskibet fra Doverodde (Thor). Udover dette er der en virtuel rundvisning af Kronborg 
Slot 
Tirsdag tager 8.  til Nordmors og torsdag til Jelling.  

 

SFO 
Aktiviteter i næste uge: 

• Sløjd, Bål + 

 

Royal Run torsdag 

• Torsdag løber vi mellem kl. 13 og 14. Herefter er der is og uddeling af pokaler og medaljer.  

 

Rulleskøjter fredag 

• Heidi M ruller på rulleskøjter sammen med alle, der har lyst fredag. Husk rulleskøjter. 

 

Husk tilmelding til sommerferien. 

 

Tjek glemmetøj. 

 

God Pinse 
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Flemming og Frank 
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