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Fredagsbrev 4. marts 2011 (www.fritime.dk) 
 

Indbydelse fra SF om skolestruktur på Mors torsdag d. 17. marts kl. 19 
På hjemmesiden ligger invitationen til forældre og andre interesserede. Den vedhæftes som fil til de, 
der modtager fredagsbrev på e-mail. 
 
Fastelavn 
Der er vedlagt program for fastelavn på mandag. 
 
Kurser og vikardækning 
I forbindelse med indførelse af afgangsprøver for næste år er der en del kursusvirksomhed for 
lærerne. Det betyder, at der er i den kommende periode vil være en del vikardækning af timer. Vi 
tilstræber, at det giver så lidt uro som muligt. 
  
5.årgang fællesspisning 
5. klasse får en seddel med hjem i dag eller i morgen vedr. fællesspisning fredag den 25. marts.  
 
Mellemtrinets temauger 
I forhold til det udsendte program er der lige lidt ændringer: 

� Onsdag og fredag inddrages første- og anden lektion i forløbet 
� Husk cykelhjelm fredag d. 11. marts 

 
Skolekoncert 
Tirsdag d. 8. marts er der skolekoncert for 0.- 4. årgang kl. 8.30. Bandet ”Drums across” kommer 
og viser hvad slavehandelen også betød. 
 
Til forældre i indskoling og SFO 
Lånetøj (Nu med Vask) 
Vi opfordrer stadig til rigeligt med skiftetøj til hvert barn, men er uheldet ude, udlåner vi gerne 
ekstra tøj til jeres barn. 
Til gengæld vil vi godt bede jer vaske tøjet og sende det retur næste dag – med stor tak. 
Venlig hilsen SFO & Indskolingen 
 
Efterlysning 
Ligger nogen inde med forældede digitalkameraer er vi gerne modtagere i indskolingen og til 
valghold. 
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Fra bestyrelsen: 
Velkommen til spirerne 

- Tidlig SFO på Lødderup Friskole 

Omkring juletid besluttede kommunalbestyrelsen på Mors, at kommende skolebørn skulle skrives 
ud af børnehaverne allerede 1. april for at starte i såkaldt tidlig SFO indtil den egentlige skolestart i 
august. Det betyder, at vi lige om lidt skal sige velkommen til 14 børn, der hverken går i børnehave 
eller indskoling, men som sammen Anni (fra børnehaven) hver dag kommer i skolen for at spire, 
sådan at de nemmere kan slå rødder i skolen til august.  
Hver dag skal spirerne møde i SFO, hvor de kan få morgenmad og lege med gamle og nye venner, 
herefter er der morgensamling – nogen gange sammen med hele skolen og nogen gange i 
spirerummet. Herefter er der idræt og bevægelse på programmet, indtil der skal være aktiviteter 
omkring læsning og sproglig opmærksomhed. Mellem 9.45 og 10.15 skal spirerne introduceres for 
legepatruljen og holde frikvarter sammen med skolebørnene. Midt på formiddagen er der spiretid; 
det tager tid at spire og omsætte den næring og energi, der tilføres. Sidst på formiddagen er der 
introduktion til fremmedsprog gennem sang og bevægelse sammen med indskolingen, inden der 
igen er spiretid og fra 12.45 SFO-aktiviteter sammen med hele SFO. Torsdag vil være udedag 
sammen indskolingen.  
Onsdag den 23. marts er der besøgsdag, hvor Anni, Kirsten, Marianne og Rikke vil møde spirerne, 
og hvor spirerne kan møde hinanden. Vi glæder os til at byde spirerne og deres forældre 
velkommen og håber og tror, at vi med programmet kan lette overgangen mellem børnehave og 
skole, skabe trygge børn og forældre, stimulere, gøde og få spirerne til at vokse på Lødderup 
Friskole. 
På bestyrelsesens vegne  

Tanja Rettig 

 
Fra FLUIF 
For forældre bosat i lokalområdet: 

 

FLUIF MORS 
Afholder ordinær 
Generalforsamling 

Tirsdag d. 8. marts 2011 kl. 19.00 i klubhuset 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

 
 

SFO-NYT 
Tilmelding til påskeferien: 
Så er det igen blevet tid til en tilbagemelding på ferie. Vi vil gerne vide hvem der har behov for 
pasning i de 3 dage før påske. Vi samarbejder med børnehaven som tidligere.  
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Påskeferien uge 16 
 
Tilmelding til pasning i påskeferien 
 
Navn:__________________________ 
 
Fri hele ugen_____ 
 
Mandag d. 18/4 fra kl.____ til kl._____ 
 
Tirsdag d. 19/4 fra kl._____til kl._____ 
 
Onsdag d. 20/4 fra kl._____til kl._____ 
 
Tilmeldingen afleveres senest fredag d. 18 marts i SFO’en. 
Alle bedes aflevere sedlen også hvis de holder fri. 
Der er lukket for senere tilmelding. 
 
Som noget nyt hænger vi ligeledes en seddel på opslagstavlen som man evt også kan skrive det på 
og så kan man ligeledes se hvem der ellers kommer de pågældende dage da vi ved at det har stor 
betydning for nogle børn. 
 
Husk SFO’en holder sommerferie lukket uge 29 - 30 - 31 
 


