
 
 
  

  
 
                                                            

                                                            

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

 
 
Lødderup Friskole                                                                                  
Degnestræde 11 
7900 Nykøbing M 
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Advarsel om børnelokkeri 
Vi har fra Karby Friskole fået melding om, at der har været en episode, hvor en dreng er blevet forsøgt 
lokket ind i en rød bil onsdag.  
Vi har - til morgensamling og i klasserne - talt med eleverne om, hvordan man skal forholde sig. Samtidig vil 
vi opfordre til, at I tager en snak derhjemme. 
 

Generalforsamling 

I sidste fredagsbrev blev der indkaldt til Lødderup Friskoles generalforsamling onsdag d. 6. april kl. 19:00 
og jeg håber mange har lyst til at deltage, og få muligheden for at høre mere bla. om den kommende 
renovering af ”den gamle skole” og hvordan lærerne forbereder næste års debut med afgangsprøve på 
Lødderup Friskole. Der bliver selvfølgelig også rig lejlighed til debat om andre emner. 
Der er som sædvanlig valg til bestyrelsen og denne gang skal der vælges 3. I modsætning til hvad man ser i 
idrætsforeningerne, så behøver vi ikke lave opråb for at få engagerede forældre i bestyrelsen Jeg håber, at der 
sidder nogen med lyst til at tage en tørn i skolebestyrelsen, og bortset fra lidt humor og sund fornuft, skal der 
ikke besiddes særlige evner☺ 
Endnu en gang viser regnskabet sorte tal på bundlinien. Revisoren vil på selve generalforsamlingen gå i 
detaljer med tallene. 
Håber vi ses d. 6. april. 
På bestyrelsens vegne 
Henrik Attermann 
 

Flytning af sommerferie 

I forbindelse med indførelse af afgangsprøve er vores fleksibilitet i ferietilrettelæggelsen blevet indskrænket. 
Det betyder, at vi er nødt til at slutte samtidig som folkeskolerne 2012 pga. prøveafvikling. 
Derfor starter vi det kommende skoleår tirsdag d. 16. august 2011 og sommerferien 2012 starter fredag d. 29. 
juni. 

 

Overbygningen 
Fra næste uge går de i gang med projektskrivningen. 
 
Uddeling af foldere 

Vi har foldere til uddeling, der retter sig mod elever, der kunne tænkes at overveje at færdiggøre deres 
skolegang på Lødderup Friskole. 
Er der nogen, der kender nogen, der måske…, så kan I få foldere på kontoret. 
 

SFO-NYT 

Hyggeaften: 
X-FACTOR - hyggeaften i sfo’en fredag d. 25 marts aflyst pga. for få tilmeldinger. 
Legeaftaler: 

Vi vil gerne at legeaftaler er aftalt hjemmefra. Man må gerne ringe fra sfo’en, men kun hvis der er en 
forælder til stede.  
 

God weekend  

Frank 


