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Fredagsbrev 2. september 2011 (www.fritime.dk) 
 
Klub Frigear 
For elever i 4. og evt. 5. årgang vil vi stille skolens ramme til rådighed for dem som ”værested” om 
eftermiddagen, hvis der er behov for det. Prisen for medlemskab i klubben er foreløbig 150 kr. pr måned,   
Vi har nu 4 tilmeldinger og 7 tilkendegivelser fra elever, der gerne vil være med. De 7 er blevet bedt om at få 

forældre til at kontakte skolen for at tilmelde sig, ring eller e-mail til os. 
Klubben vil kunne starte fra den12. september. 

 
Fra FLUIF’s UNGDOMSKLUB: 

OBS ÆNDRET START DATO 
Så stater klubben op igen. 

Første gang er onsdag den 21. sep. kl. 18.30 – 21.00. 
Vi holder til henne i klubhuset på FLUIF stadion. 

Klubben er for alle der går i 5. 6. og 7. kl. 
Der vil blive arrangeret forskellige ture, såsom bowling, svømmehallen mm. Der udleveres en 

aktivitets plan en af de første gange. 
Prisen for en sæson er 250 kr. 

Vi ses til nogle hyggelige aftener. 
Venlig hilsen Maja Balle 

 
Tlf. nr. 28 30 90 77 Jeg efterlyser en eller to forældre eller en anden voksen til at hjælpe mig. Har 

din mor eller far lyst eller kender du en anden, så bed endelig vedkommende om at ringe til mig. 

 
Børneorm 
Vi har et tilfælde af børneorm, så vær lidt opmærksom på dette. 
 
Fyraftensmøde om skolerejsepolitikken 
På mødet var der forskellige tilkendegivelser og bestyrelsen vil på det kommende bestyrelsesmøde beslutte, 
hvordan rammerne for tilrettelæggelse af skolerejser skal være. 
 
Skolekredsaften flyttet 
Skolekredsaftenen er blevet flyttet til onsdag d. 2. november. Det planlagte møde kolliderede med møde 
mellem FLUIF, NIF og Morsø Kommune. 
 
Valgmøde på Lødderup Friskole 
Region Nordjylland er i gang med at arrangere vælgermøde med de folketingskandidater, der er opstillet i 
vores område. Det bliver muligvis tirsdag d. 13. september, så sæt et forsigtigt kryds i kalenderen. 
Det er jo ikke en hemmelighed, at vores frihed til at lave skole på vore egne betingelser er kommet under 
pres de seneste år, både økonomisk og indholdsmæssigt. Dansk Friskoleforening har i anledning af valget sat 
spørgsmål op, som politikkerne gerne må forholde sig til. 
Dette bliver vedhæftet fredagsbrevet, hvis nogen af jer skulle møde en kandidat i nærmeste fremtid. 
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SFO-NYT 

Nyt ansigt i SFO’en: 
 
Hej forældre! 
Jeg hedder Lasse, jeg er 20 år og jeg startede d. 22. september her i SFO’en på Lødderup Friskole, 
hvor jeg skal hjælpe. Jeg blev student denne sommer, og jeg har tidligere arbejdet en del med børn – 
specielt mht. fodbold og badminton, hvor jeg har trænet forskellige hold i mange aldre. 
Jeg håber, jeg kan være med til at skabe en rigtig god hverdag for børnene her i SFO’en, ligesom 
jeg håber på, jeg selv lærer rigtig meget af mit ophold herude, hvor jeg forhåbentlig får en masse 
gode erfaringer og oplevelser. 
Allerede nu – efter ca. halvanden uge – synes jeg også, det har været en virkelig positiv oplevelse at 
være herude, og jeg glæder mig til hver dag at møde en masse glade børn!  
 
Venlig hilsen, Lasse Klink. 

 
 
EFTERÅRSFERIE 
 
Tilmelding til pasning i efterårsferien uge 42: 
 
Navn:_______________________________ 
 
Fri hele ugen_______ 
 
 
Mandag d. 17/10  fra kl.___________til kl.___________ 
Tirsdag d. 18/10 fra kl.___________til kl.___________ 
Onsdag d. 19/10 fra kl.___________til kl.___________ 
Torsdag d. 20/10 fra kl.___________til kl.___________ 
Fredag d. 21/10 fra kl.___________til kl.___________ 
 
Tilmeldingen afleveres senest fredag d. 16. september i sfo'en. 
Manglende tilmelding betragtes som at barnet holder fri. 
 
God weekend 

Frank 


