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Fredagsbrev 18. juni 2021 
 

 

Alle Generalforsamling tirsdag d. 15. juni kl. 19. 

• Vi havde god tilslutning til generalforsamlingen og en hyggelig aften. 

• Nyvalgt til bestyrelsen er Annegrethe Svane. Morten Bech og Lene Krog er valgt til 

suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig mandag d. 21/6. 

Testning for Covid-19 

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

Suzuki-koncert for 0.- 3. kl. mandag morgen 

• Hanne Skou og Gerhard Mark var her mandag morgen med violinister og en pianist. Det var 

en superflot koncert, og dejligt at iagttage, hvor dygtige de er blevet. Jeg håber, at I opfordrer 

jeres barn til at benytte sig af det enestående gode tilbud, som Morsø Suzuki-skole giver 

mulighed for på Lødderup Fri. Tjek mulighederne for at lære at spille violin her.  

    
 

Sangbøger 

• Alle elever fra 3. kl. og opefter skal have en sangbog, Det er jo først blevet aktuelt nu. Vi 

sørger for, at de får én og så opkræves betalingen bare med skolepengene. Man må gerne 

købe én før 3. kl., men det er frivilligt. 

 

Sygefravær Sabine 

• Efter aftale med Sabine kan jeg oplyse at fraværet skyldes sygdom i forbindelse med 

graviditet. Vi ansætter en barselsvikar, som kan være med fra skoleårets start, så der skabes 

bedst mulig overgang for de elever, der bliver berørte af det.  

 

Familieløbet Tour de Mors søndag d. 8. august. 

• Hvis man trænger til en familie aktivitet i slutningen af elevernes sommerferie er der 

medsendt en invitation til motionscykeltur fra Lions Club. 

 

Sidste skoledag torsdag d. 24. juni 8.10-11.45 og fredag for 7. kl. 8.10-13.00. 

• Vi tager afsked med 9. kl. på torsdag med hygge, revy og kappestrid i rundbold eller hvad de 

nu vil tabe i. 

• 7. kl. møder ind fredag til rundstykker og oprydning med lærerne. 

 

Tjek glemmetøj, glemme kassen tømmes den 25. så den er klar til at blive fyldt op efter 

sommerferien. 

mailto:kontor@l-fri.dk
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Indskoling Tur til Morsø Friluftcenter torsdag d. 17. 

 

 

Der var en del dyr på vestmors, der var genstand for megen 

opmærksomhed igår 

En god tur med en høj temperatur for ældre mænd ifølge 

Thomas. 

 

0. og 1. kl.: 

• Husk kaffemik i 0. og 1. onsdag d. 23. juni. 

 

Alle i indskolingen 

• Husk cykel på onsdag. 

 

Mellemtrin Klasselærerdage i næste uge 

• Eleverne møder 8.10-11.45 alle dag (minus tirsdag, hvor de overnatter på skolen) 

 

Tur til Fårup Sommerland torsdag d. 17. 

• Dejlig tur med fantastisk vejr 

    
 

3. – 6. kl. 

• Der er overnatning på skolen på tirsdag. 
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4. kl.  

• Husk grillaften i aften 

Udskoling 7. kl. 

• Tur til Djurs Sommerland på mandag. 

• Store vanddag med Morsø Ungdomsskole og kommende klassekammerater fra Ørding 

Friskole på tirsdag. 

8. kl. Erasmus + 

• Billeder fra turen til Kronborg, Roskilde Domkirke og Vikingeskibsmuseet. 

    
 

9. kl. 

• Afslutningsaften torsdag d. 24. kl. 18 

• Tur til Århus med Peter og Kåre mandag til onsdag. 

 

 

 

SFO 
Næste uges aktiviteter 

• Mandag: Svømning for 3.-4. klasse. Man må gerne medbringe 20kr. til en is. 

• Onsdag: afslutning for 3.-4. klasse. Vi hygger og spiser sammen. Spirerne er ude af huset om 

eftermiddagen. Nærmere info senere. 

 

Generelt  

• Vi gør SFO’en sommer klar og smider det væk som er overflødigt. 

 

Tjek glemmetøj, glemme kassen tømmes den 25. så den er klar til at blive fyldt op efter sommerferien. 

 

God weekend 

Flemming og Frank 
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