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Fredagsbrev 15. oktober 2021 
 

Alle Hovedrengøring  

• Tak for indsatsen i lørdags. Det er dejligt for alle at møde ind mandag morgen til 

skole.  

Det fungerede godt med at medbringe spande, klude mm. så den praksis fortsætter 

vi med. Bestyrelsen har besluttet af afprøve et nyt format fremover. Vi kopierer 

den form, de har brugt i børnehaven, hvor de mødes fredag eftermiddag kl. 16 og 

slutter af med fælles aftensmad ved 19-tiden. Så flyt X’et i kalenderen til fredag 

den 4. februar 2022, for alle jer, der er på forårstjansen. 

• De af jer, der ikke nåede frem i lørdag flyttes bare over på forårslisten. Vi laver 

ikke ”opsamlingsheat” denne gang. 

 

Evalueringsfest lørdag d. 30. oktober 

• Vores tidligere elever fra 9. kl.’s holdet, der sluttede i 2015 kommer til 

evalueringssamtaler med lærerne lørdag efter efterårsferien. Dette er et hængeparti 

pga. corona. Vi har et tilsvarende arrangement i januar med 2016-holdet. 

Arrangementet er et led i den løbende evaluering af skolens virke, hvor tidligere 

elever ser tilbage på skoletiden og giver deres vurdering af faglighed, trivsel og 

dagligdag i deres skoletid. 

Det er altid spændende, lærerigt for os, der arbejder her og et hyggeligt gensyn for 

alle. Tilbagemeldingerne bruges til at justere vores daglige virke, hvor der er 

behov for det og fastholde de ting, der faktisk betød noget for eleverne. 

 

Billeder fra emneugen 

  
 

Læsning 
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Kreativitet 

  
Motion 
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Og lidt godt til ganen, tilberedt og arrangeret af 8. kl. 

 

 

Klasseinfo 

Mellemtrin  

Overbygning 9. kl. 

• Undervisning i dansk og matematik på Morsø Gymnasium tirsdag d. 26/10 

Nærmere info om dagen senere. 

PK-fag 

  

 
 

 

P/K fags holdet i billedkunst var på besøg v Morsø Kunstforenings udstilling af 

grafikeren Karin Birgitte Lund, der har udsmykket vores pengesedler. 
 

 

God efterårsferie 

Frank 

mailto:kontor@l-fri.dk

