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Fredagsbrev 6. maj 2011 (www.fritime.dk) 
Fripladsansøgning 
Vi har ændret proceduren for fripladsansøgning, så vi fremover beregner friplads fra skoleårets start. 
Det betyder, at der skal ansøges om fripladstilskud for det kommende skoleår senest fredag  den  27. maj.  

� I forbindelse med ansøgningen skal der vedlægges årsopgørelse for indkomståret 2010.  
� Er der efterfølgende indtruffet omstændigheder, der betyder, at man har behov for tilskud til 

nedbringelse af skolepenge eller SFO-betaling, skal der vedlægges et brev med beskrivelse af den 
aktuelle økonomiske situation. 

Skema til ansøgning ligger på skolens hjemmeside. 
Faguge 

� Kapsler og sodavandsdåser efterlyses til brug i fagugen.  
� Der er vedlagt folder med program. Bemærk tilmelding til torsdag aften!! 

Klasseinfo 3.-4. årgang 
Vi planlægger overnatning onsdag d. 25. maj. Nærmere følger. 

 
Vedlagt: Folder for sommerskole 
 
Koncert 
Sidste fredag havde vi koncert fra Thylands 
Efterskole, hvor vores ”gamle” elev, Cecilie 
Skærbech, var hovedattraktionen (for os!). 

  
  

 
 



 
 
  

  
 
                                                            

                                                            

      
________________________________________________________________________________ 
      Telefon   9772 4566                          Lodderup@mail.tele.dk                  Fax  9772 5966     
             

 
 
Lødderup Friskole                                                                          
Degnestræde 11 
7900 Nykøbing M 

SFO-NYT 
 
 
 
 
 
 
Spirenyt 
Spirerne har nu været en del af 
indskolingen i en måneds tid. De er 
blevet super godt integreret i 
indskolingsgruppen.  Spirerne suger de 
nye tiltag til sig, de er så småt begyndt at 
skrive tal, de spiller spil, hvor hoved 
vægten er lagt på at lære terningen at 
kende.  Vi lærer nye sange, som synges 
alene i gruppen eller sammen med resten 
af indskolingen. Spirerne har endda lært 
indskolingen nogle nye sange.  Vi 
snakker og tegner om følelser, forståelse 
og om empati over for hinanden.  Der 
leges, læres og ikke mindst virker alle 
glade, for at vokse med de opgaver de 
løser. 
Anni. 

 

 

Legeaftaler: 
Vi vil gerne at legeaftaler er lavet på forhånd, dog må man gerne låne sfo’ens telefon men kun hvis der er en 
forælder tilstede. 

Legetøj: 
Børnene må medbringe legetøj hver dag, dog er det på eget ansvar. DS’er kun fredag. 
Diskotek/Hyggeaften: 
Onsdag d. 18 maj fra kl. 17.30 – 20.00 holder vi disko/hyggeaften for alle børn i SFO.  
Der serveres aftensmad og andre lækkerier i løbet af aftenen og der leges lege og danses. 
Pris 10,-kr. 
Vi vil gerne have en tilbagemelding på hvem der kommer samt betaling senest fredag d. 13 maj af hensyn til 
indkøb af mad. 
Foredrag ved Gerda Bruhn:  
Onsdag d. 24. maj fra kl. 19 – 21.00 inviteres hele skolen til foredrag ved Gerda Bruhn. Gerda Bruhn har 
tidligere arbejdet som sundhedsplejerske ved Sundhedscentret.  
Emne: Hvordan gør du din familie langtidsholdbar? 
 
Husk SFO’en er lukket fredag d. 3. juni, dagen efter kr. himmelfartsdag.                 
 Der er ingen pasningsmulighed. 


