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Fredagsbrev 18. marts 2011 (www.fritime.dk) 
 
Til skolens forældre 
I indbydes hermed til generalforsamling  

Onsdag d. 6. april kl. 19.00 
Generalforsamlingen er traditionelt rammen om en samlet drøftelse af, hvordan 
året er gået og hvad vi har fokus på i det kommende år såvel pædagogisk som 
praktisk. 
I år vil der derfor blive drøftet bl.a: 

� Ny afdelingsstruktur, hvordan er det gået? 
� Indretning af moderne undervisningsrammer i den ”gamle” bygning 
� Afgangsprøvens indførelse 

 
Dagsorden er ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Bestyrelsen aflægger beretning 
4. Den tilsynsførende uddyber sin skriftlige erklæring 
5. Det reviderede regnskab forelægges til orientering. 
6. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 

Så sæt X i kalenderen og vær med til at sætte retningen. 
 
Renovering 
Vi har fået finansiering af renoveringen på plads og går i gang med projektet hurtigst muligt. Det betyder, at 
vi kan give alle eleverne de bedst mulige betingelser for undervisning og trivsel fra kommende skoleår.  
Det vil give et travlt forår med en masse håndværkere i huset, men vi er sikre på, at det bliver muligt at få en 
god periode ud af det ved at være lidt fleksible. 

 
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. 
 

Besøgsdag for Spirerne 
Onsdag d. 23. kl. 8.30-10.00 kommer de nystartende elever på besøg 
 
Klasselærerdag fredag 25. april 
Der er klasselærer og portefølje-dag d. 25. Tiderne er efter almindeligt skema. 
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7. klasses Berlin-tur 
I sidste uge var 7. klasse i Berlin. 
Vi havde en super tur, og vi oplevede en masse 
spændende ting. 
En af aftenerne var vi på 22. etage i fjersynstårnet. 
Sikke en udsigt i 340 meters højde, selvom det gav 
lidt propper i ørerne at køre med elevator med 6 
m/s!! 
Vi fik også shoppet amok i alle de fede tøjbutikker. 
Vi var i KZ-lejren Sachsenhausen, og vi fik 
fornemmet jødernes hverdag af død, lidelse og 
tortur. 
Bagefter var vi ved jødernes mindeplads ”Denkmal” 
nær Brandenburger Tor 
Hver dag var vi ude i byen ca. 13 timer, så sengen 
føltes rar, når vi endelig nåede hostel 
Sidste dag var vi på Madame Tussaud’s 
Voksmuseum, hvor vi kyssede Johnny Depp, 
prøvede Lady Gagas flotte kostumer og krammede 
Shrek. 
Dette er bare et lille udpluk af det vi lavede. 
P.S. VI FÒR IKKE VILD!!!!! 
Cille og Josephine 7. årg. 

 

 
Denkmal 

 

 
Sachsenhausen 
 
 

  
Madamme Taussaud 
 
Se masser af billeder på hjemmesiden. 

 
SFO-NYT 

Fællesspisning: 
Husk mandag d. 21 marts er sidste frist for tilmelding samt betaling til X-factor aften fredag d. 25 
marts. Alle skal betale 20 kr. pr. person undtagen SFO-børn. 

Filtedag: 
Fredag d. 25 marts fra 12 – 15 har vi en gæstelærer i SFO. Rikke vil hjælpe os med at filte sjove 
ting. Det er frivilligt om man vil være med. 
I forbindelse med dette skal vi bruge lidt naturuld. Er der nogle som har lidt på lager som vi må få ? 
God weekend  

Frank 


