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Fredagsbrev 1. oktober 2021 
 

Alle COVID-19 -testmulighed fremover onsdag kl. 7.30-8.30 

• Testmulighed af elever kan i den næste periode ske på onsdage kl. 7.30-8.30. Husk 

at medsende samtykkeerklæring den første gang, hvis I ønsker at gøre brug af det. 

• Ikke-vaccinerede medarbejdere og elever fra 9 år i grundskolen vil fra 1. oktober 

2021 blive opfordret til én ugentlig test.  

Rengøringslister til hovedrengøring lørdag d. 9. oktober kl. 8.30-12 

•  Er man blevet forhindret i at deltage finder man selv en familie på vinter-holdet at 

bytte med. 

• Man starter med fælles morgenmad kl. 8.30 og får fordelt opgaverne. Dagen 

slutter ved 12-tiden, når alle er færdige. 

Skolefotografering på tirsdag 

• Eleverne har fået folder med hjem. 3.- 5. har fået den på mail pga. lejrtur. Eleverne 

skal have bestillingskuponen med til fotograferingen tirsdag. 

 

Ny servicemedarbejder 

 

• Anders Furbo er ansat til at 

afløse Jan, der går på pension 

ved årets afslutning. Han har 

første dag på arbejdet i dag. Tag 

godt imod ham, når I møder 

ham. 

 

 
 

Faguge 41 

• Uge 41 er en anderledes uge, hvor vi bryder det normale skema op og arbejder på 

tværs af klasserne. 

Mødetiden bliver 8.10-13.10 alle dage bortset fra fredag, der slutter 12.45. Der 

kommer nærmere info i næste fredagsbrev, men vi kan afsløre, at vi skal være 

kreative…  

 

Klasseinfo 

Indskoling IS i teater tirsdag på Sydvestmors Friskole kl. 12.30 

• Eleverne er retur på skolen kl. 14 

1. kl.  

• Der kommer mail med tider til hjemmebesøg. 

 

Mellemtrin 6. kl. 

• Teater på Morsø Gymnasium på onsdag.  

Læs mere under ”Overbygning” 
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Overbygning 7.- 9. kl. 

• 6.-9 kl. er inviteret i teatersalen på Morsø Gymnasium på onsdag for at se den 

forestilling, eleverne har sat sammen. Forestillingen er bl.a. bygget op over Bruno 

Mars’ sange. Forestillingen starter kl. 10.30. Der arrangeres bus fra skolen. 

 

 

SFO-NYT 
 

Efterårsferie 

• Tilmelding til pasning i efterårsferien skal ske senest fredag d. 1. oktober. 

 

Aktiviteter 

• Mandag: Spilledag 

• Tirsdag: Yoga – saltdej 

• Onsdag: Saltdej 

• Torsdag :Bål 

• Sløjd og halloweenværksted når det passer ind. 

 

Husk at sige goddag når I kommer, og farvel når I går.  

 

Halloweenfest fredag d. 15/10 med forældrekaffe 

• Sæt et X i kalenderen og oplev uhyggen 

 

Tjek glemmekassen for tøj 

• Overskud sendes til Røde Kors på mandag, så tjek lige om I mangler noget. 

. 

 

. 

God weekend 

Flemming & Frank 
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