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Fredagsbrev 19. august 2011 (www.fritime.dk) 
Hermed skoleårets første fredagsbrev. 
Velkommen til et nyt skoleår. Det helt store kagebord var måske heller ikke den værste måde, at få 
skudt det hele i gang på! 

                               
 
 
Der er igen liv og glade dage på skolen, og vi er kommet godt i gang. Som det fremgår af billederne, er 
der allerede nu taget initiativ til at øge indtægterne. Det er jo ikke altid, at lommepengene rækker! 
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Udsendelse af fredagsbrev pr. mail 
Vi knokler med at få administrationssystemet til at sende fredagsbrevet. Hvis I ikke modtager det, så kontakt 
os. Fredagsbrevet kan læses på hjemmesiden, hvis det går galt med forsendelsen. 
 
Informationer fra første forældremøde 
Der kommer referater fra forældremøderne på hjemmesiden. 
 
Mælkeordning 
Der er sendt tilmeldingskort til skolemælksordningen med indskolingen, og de elever i mellemgruppen, der 
har ønsket det. Der er en beskrivelse af, hvorledes man bestiller og betaler. Som noget nyt kan man tilmelde 
sig månedsvis. 
 
Forældreråd: 
Under ”Klasseinformation” kan ses liste over forældreråd. 
 
Ungdomsskole 
Torsdag d. 25. kommer ungdomsskolen og taler med 7.-9. årg, om deres tilbud. 
 
Møde med undervisningsminister Troels Lund Poulsen og Marianne Jelved 

Hvad skal vi med de frie skoler i fremtiden & hvor er friheden? 
KOM TIL DEBATMØDE 

med undervisningsminister Troels Lund Poulsen & uddannelsesordfører Marianne 
Jelved 

fredag d. 26. august 2011 kl. 19.30 
på Skallerup Friskole, Skolevænget 4, Thorup, 7950 Erslev 

Arrangører: Morsø Venstre & Radikale Venstre Thy-Mors 

                                                             
 
Send en mail til skolen, hvis du ønsker at deltage i mødet. Det er ikke hver dag, vi har mulighed for at 
tale friskole med, dem som har det øverste ansvar for vores område, så benyt muligheden. 
 
P/K-fag (Praktisk-kreative fag) 
I udskolingen er udbudt sløjd, køkken, idræt og løbetræning. 
I mellemgruppen er der køkken, billedkunst og sløjd på programmet. 
 
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,   
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men vil muligvis blive 200 kr./md. For pengene vil der blive indkøbt forskellige materialer til aktiviteter.  
Det er et værested, hvor man altid kan finde en voksen, hvis der er behov for det, men det er tanken, at det 
”selvstyrende” i forhold til de aftaler, der indgås. Hvis I ønsker jeres barn skal gøre brug af tilbuddet, så send 
en mail til skolen, så vi kan få overblik over deltagerantal og hvem, der skal laves aftaler med. Efter dette 
kommer der nærmere information. 
  
PC-ordning 
Når vi har et endeligt tilbud fra leverandør, kommer der nærmere besked om, hvordan vores ordning, kan 
skrues sammen. 
 

Fra ungdomsklubben: 

 
FLUIF UNGDOMSKLUB. 

Så stater klubben op igen. 
Første gang er onsdag den 14. 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. 28309077 
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. 
 

 
SFO-NYT 

Vita har opsagt sin stilling som leder af fritidsordningen. Heidi er konstitueret leder til den fremtidige 
organisationsform er afklaret. 

 
 
 

 
God weekend 

Frank 

 
 
 
 


