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Fredagsbrev 25. juni 2021 
 

Alle Konstituering i den nyvalgte bestyrelse 

Den nye bestyrelse har ændret lidt på rollerne og har fordelt opgaverne således: 

Formand Pia Lassen Olsen 

Næstformand Anja Bundgaard 

Kasserer Fie Thinggaard 

Sekretær Kristine Søndergaard Holm 

Søren Rasmussen 

Malene Ris 

Annegrethe Svane 

Deres kontaktoplysninger kan findes på www.fritime.dk  

 

Sommerferiebetragtninger 

Så blev eleverne sendt på sommerferie efter endnu et år med mange benspænd for den oprindelige 

planlægning og forventning.  

Vi har nu grund til optimisme og forventer, at vi, lige om lidt, kan starte et skoleår op på normale 

betingelser. Vi tager nye vaner med ind i form af afspritning og bordaftørring, men ellers forventer vi 

lige nu, at vi kan starte skoleåret op med de fællesskaber, som altid har været vores grundlag. 

 

Skema for næste skoleår 

• Som I måske har set, har vi opslået en stilling, og derfor afventer endelig skemalægning, at vi 

er på plads med dette. Så i år kommer skemaet på første skoledag. 

• Vi ændrer fremover på studietime-formen. Den kommer til at være mere café-agtig, Man kan 

deltage i café’en frivilligt eller, hvis forældre og lærere aftaler, at det er en god ide. Vi håber 

på den måde, at gøre det mere efter den enkeltes behov. 

 

Praktiske informationer og skolestart 2021-22 

• Planen for kommende skoleår kan findes på www.fritime.dk under ”Forældre/Folder for 

skoleåret”. Her kan I finde aktivitetskalender, skema og alle mulige andre oplysninger.  

Den er fuldt opdateret i løbet af næste uge. Mangler I yderligere oplysninger, så ring eller 

mail.  

 

SFO-åbning  

• SFO’en er åben fra mandag d. 9. august 8.00-17.00 og går herefter tilbage til almindelige 

åbningstider 6.15 – 8.10 og 11.45 – 17.00 (fredag 16.00) Se i øvrigt SFO-nyt længere nede i 

brevet.  

 

Planen for de første skoledage er:  

Mandag d. 9. august kl. 16-19 haveaften med kort forældremøde  

• Vi mødes og bringer orden i buskadser og omgivelser. Børn er velkomne.  

• Herefter spiser vi grillpølser og går i klasserne til et kort forældremøde. Medbring gerne 

diverse haveredskaber (evt. med navn på) Der vil være ”Gule veste”, der hjælper jer hen til 

de forskellige arbejdsopgaver. 

• Der kommer ca. 20 nye familier til skolen, så tag godt imod dem, og giv dem en hånd, hvis I 

kan se, der er brug for det. 

mailto:kontor@l-fri.dk
http://www.fritime.dk/om-skolen/om-skolen/
http://www.fritime.dk/
http://www.fritime.dk/foraeldre/folder-for-skoleaaret/Forældre-Folder%20for%20skoleåret%20og%20mail%20til
http://www.fritime.dk/foraeldre/folder-for-skoleaaret/Forældre-Folder%20for%20skoleåret%20og%20mail%20til
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Tirsdag d. 10. august 

• Indskolingen (0.-2. årg.) møder ind til undervisning 8.30-11.30. Herefter er SFO klar til at 

tage over.  

 
Onsdag d. 11. august 8.10- 12.50  

• Skolestart for alle elever. Onsdag og torsdag bruges til ryste-sammen-aktiviteter + diverse 

praktiske ting. Fredag er første ”rigtige” skoledag efter skema. 

 

Betaling for kommende skoleår  

• Der opkræves skolepengebetaling på Betalingsservice som sædvanligt. For nye forældre 

sendes indbetalingskort, som I efterfølgende skal tilmelde Betalingsservice. 

Fravær 

• Ved sygdom/fravær skal det meldes til kontoret på mail eller telefon – ikke til klasselærer. 

Det er den bedste måde at sikre sig mod opringninger fra kontoret       Det er dog ikke en 

garanti. 

Kontakt til skolen i skolens sommerferie 

• I sommerferien kan I kontakte skolen på mail: frank@l-fri.dk eller telefon 30132524. 

 

Suzuki-skolen 

Hvis man ikke har nået at tilmelde sit barn til 

violin, kan det nås endnu.  

 

Tjek mulighederne for at lære at spille violin 

her.  

 

 

Sommeraktivitet med Limfjordsteatret 

• Der er medsendt tilbud om deltagelse i teater for elever fra 3.- 8. kl. 

Afsked med 9. klasse 

 
Der blev taget behørig afsked med 9. klasses elever og de forældre, der ikke længere har børn på 

skolen. Tak for samarbejdet gennem årene og held og lykke til alle fremover. 

 

Tak for samarbejdet gennem året og god sommer til alle. 

Frank 

mailto:kontor@l-fri.dk
mailto:frank@l-fri.dk
http://www.fritime.dk/om-skolen/morsoe-suzuki-skole/
http://www.fritime.dk/om-skolen/morsoe-suzuki-skole/
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SFO 
Så kom den endelig sommeren og friheden, friheden til at må færdes over næsten alt med alle. 

Det vil også sige, at vi efter sommerferien går tilbage til noget af det, der var normalt inden Corona: 

• Fra uge 32 vil det igen være muligt at tilmelde sig til morgenmad.  

• Vi vil igen lave aktiviteter på tværs af grupperne.  

• Garderoberne flyttes ud af klasserne og alle går ind i SFO’en via garderoben. 

Noget af det, vi kan tage med fra Corona-tiden er, at vi fremover vil være mere gruppe opdelt. Vi har 

oplevet, at der er en anden ro i SFO’en, når vi ikke nødvendigvis er samlet i den store forsamling. Det vil 

også betyde, at den ugentlige fællesspisning er blevet afskaffet og erstattes af mad i mindre grupper og ikke 

nødvendigvis som en ugentlig aktivitet. Vi vil fremover kun servere frugt om eftermiddagen. Ønsker man 

noget andet, kan man selv medbringe det. 

Vi vil fortsat dele toiletter klassevis. Her har vi oplevet, at der er mindre kaos og snavs på den måde. 

Vi fortsætter med hyppig brug af sæbe og sprit. 

--------------------------- 

Efterlysning 

Hvis nogen har overskud af servietter med mønstre, vil vi gerne modtage dem. 

 

Ang. sommerferietilmelding 

• Hvis I pludselig skal have en fridag, så husk at give besked. 

 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer 

Personalet i SFO 

mailto:kontor@l-fri.dk

