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Fredagsbrev 27. maj 2011 (www.fritime.dk) 
 
Bestyrelsesnyt 
Så går vi sommeren i møde, hvilket betyder, at et spændende og aktivt skoleår for  
Lødderup Friskole går mod enden. Der skal gøres status for de igangsatte projekter og siges farvel til endnu 
et hold elever, som skal videre i tilværelsen. 
 
Bedst mulige vilkår: 
Det har været et år, hvor der fra lærernes side, er blevet arbejdet videre med indførelsen af de igangsatte 
strukturændringer omkring undervisningen, så denne undervisningsform løbende forbedres til gavn for 
eleverne. 
 
Det er også året, hvor det blev besluttet at der skal indføres afgangsprøve, hvilket træder i kraft for de elever, 
som forlader 9. klasse i 2012.  
 
Året har også budt på mange udfordringer for os i bestyrelsen og specielt de sparekrav, som blev fremstillet i 
forbindelse med regeringens genopretningsplan gav anledning til bekymringer, da faldet i tilskud får 
betydning for økonomien flere år frem. Men problemer er til for at blive løst, og budgetarbejdet viste, at 
tingene ikke var så håbløse som frygtet, hvorfor vi valgte at fokusere på de muligheder, som vi ser for 
fremtiden. Derfor har vi igangsat istandsættelsen af den gamle del af skolen, så de ældre elever får mere 
indbydende omgivelser at færdes i.   
 
Formålet med ovennævnte tiltag er, at tilbyde de bedst mulige vilkår for eleverne, så de bliver klædt bedst 
muligt på til fremtiden. Men forbedringer koster ofte penge, hvorfor disse tiltag desværre giver anledning til 
stigninger for egenbetalingen til skole og SFO. 
 
Sommerafslutning: 
Igen i år vil der blive afholdt afslutningsfest, hvor vi fra bestyrelsens side håber på en stor tilslutning, så vi 
kan få en hyggelig aften. Vi prøver at tage ved lære af tidligere års problemer, hvorfor der vil være krav om 
tilmelding i år, så vi får siddepladser til alle :-) 
 
Sidste år valgte vi at holde et sammenskudsgilde, hvilket gav anledningen til visse uhensigtsmæssigheder, 
hvorfor vi i år har valgt, at man medbringer mad og drikkelse til sit eget selskab. 
 
Sommerafslutningen er fastlagt til d. 22.06.11, så sæt kryds i kalenderen. Der kommer nærmere 
informationer om tidspunkt og tilmelding senere. 
 
Bygningsrenovering: 
Håndværkerne og de indblandede forældre yder en stor indsats, så renoveringen skrider frem som planlagt 
og hele projektet forventes færdig til den nye skolestart i august. Som mange af jer sikkert har set, så bliver 
klasselokalerne lysere, større og mere indbydende, hvilket vi forventer har en positiv indvirkning på 
dagligdagen. Men et projekt af den størrelse efterlader meget støv og snavs, hvorfor der er behov for 
gennemgribende hovedrengøring inden opstarten i august. 
 
Sommerferie “Hovedrengøring”: 
Vi har under den igangværende renovering forsøgt at holde forældrebidraget på et minimumsniveau, da vi 
fandt projektet for omfattende. Men et projekt af denne størrelse giver et behov for ekstra grundig rengøring, 
hvorfor vi fra bestyrelsens side har valgt, at samtlige klasser skal bidrage til sommerrengøringen i år, så 
opgaven bliver mere overkommelig. 
 
Sommerrengøringen vil blive afholdt lørdag d. 13.08.11 og vi vil fra bestyrelsens side bestræbe os på, at 
dagen kan blive organiseret og hyggelig. Yderlig information kommer senere. 
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Skolekredsaften: 
Til september, nærmere betegnet d. 28.09.11, vil der blive afholdt skolekredsaften, hvor der bl.a. vil blive 
afholdt evaluering af trivslen hos børnene på skolen. Her foruden vil der være tid til hygge og debat, hvor der 
tages udgangspunkt i et debatværktøj med temaet “Hvem har bolden” 
 
Afslutningsvis ønskes held og lykke til de børn og forældre, som forlader skolen, og vi håber I er blevet klædt 
på til de fremtidige udfordringer, som må komme. 
 
Vi vil, fra bestyrelsens side, sige tak for det forgangne år og ønske alle en rigtig behagelig og varm sommer, 
så batterierne kan blive ladet op til endnu et spændende skoleår. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Mogens Dahl Nielsen 
 
 

Dialogmøde med folketingspolitikere torsdag d. 16. juni på Lyngbjerggaardskolen. 
Region Nordjylland har arrangeret dialogmøde med en række folketingspolitikere. Der kommer et nærmere 
program. Overskriften lyder: ”Hvor stor er friheden for de frie skoler i fremtiden?” 

 
Skolemadsordning 
Cafe Arena har meddelt, at de stopper med at levere skolemad fra sommerferien. Vi vil undersøge behovet 
for ordningen og derefter tage stilling til om den skal videreføres i en eller anden form. 
 

Nyk.Mors 22/5-11 
  

Det er med beklagelse, at vi må lukke leverancerne af Skolemad med udgangen af dette skoleår. Vi 

takker for den tillid I har vist os. 

Krav til indestående på skolemadskonto skal ske senest 30/6-11. Herefter slettes alt. 

Med Venlig Hilsen 

Tove Jensen 

Cafe Arena. 

 
Fagfordeling tirsdag d. 31. maj 
Vi starter på at få fordelt brikkerne på tirsdag i forhold til det kommende år. Det er et større puslespil, som vi 
starter kl. 12. Derfor har alle elever fri kl. 11.35 tirsdag. 
 
Ny klassekammerat 
Mandag starter Lennart Jensby i 5. klasse. 
 

Lærere på ”afgangsprøvekik” 
I de næste par uger er nogle af lærerne ”på kik” ved afholdelse af mundtlige afgangsprøver på andre skoler. 
Dette er naturligvis et led i forberedelsen af afviklingen afgangsprøverne i det kommende skoleår. 
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Lejrskoleugen skemaændringer 
I forbindelse med lejrskoleugen er der klasselærer-dage de dage, de ikke er af sted. Her slutter 
undervisningen 12.45 mandag til torsdag og 11.35. fredag 
 

Vedlagt:  
Tilbud om sommerskole 
Weekendfamilier søges til børn fra Tjernobyl – Se på hjemmesiden under ”AKTUELT” 

 

 
 

SFO-NYT 

Foredrag v. Gerda Bruhn: 
 

 
Tirsdag d. 24. maj kom sundhedsplejerske Gerda Bruhn og holdt foredraget ” Hvordan 
bliver din familie langtidsholdbar?” fra 19 -21. 
Hun var fantastisk spændende at høre på og med gnist og gejst fortalte hun i 2 timer. 
Undervejs var der plads til spørgsmål, når de trængte sig på. Under dette er de lovede 
links fra foredraget. 

Prøv:
� WWW.altomkost.dk Hvor sund er du?

� WWW.frugtfest.dk

� WWW.diabetesforeningen.dk

� WWW.hjerteforeningen.dk opskrifter

� WWW.food4you.dk udregning

� www.2omugen.dk fisk

� www.iform.dk afstandsberegning

� www.rumlerikkerne.dk for børn 50 kr. i alt.

� www.kroppenpaatoppen.dk

� www.enletterebarndom.dk

� www.madpakkeservice.dk

Humanernæringsdiplomuddannet og 
sundhedsplejerske Gerda Bruhn  

Husk fredag d. 3/6, dagen efter Kr.Himmelfartsdag, er der lukket. 
 
SE TILMELDING TIL PASNING I FERIE NEDENFOR!!! 
 
 
God weekend 

Frank 
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Pasning i sommerferien 
 
SFO'en har helt lukket i ugerne 29, 30 og 31. 
 
Tilmelding til pasning i sommerferien: 
 
Navn:__________________________________________ 
 
Fri hele ferien:_________ 
 
Torsdag d. 23/6 fra kl.________ til kl._________ 
Fredag d. 24/6 fra kl._________ til kl._________ 
 
Uge 26 
Mandag d. 27/6 fra kl._______ til kl. __________ 
Tirsdag d. 28/6 fra kl.________ til kl. _________ 
Onsdag d. 29/6 fra kl. ________ til kl.__________ 
Torsdag d. 30/6 fra kl. ________ til kl.__________ 
Fredag d. 1/7 fra kl. ________ til kl.__________ 
 
Uge 27 
Mandag d. 4/7 fra kl._______ til kl. __________ 
Tirsdag d. 5/7 fra kl.________ til kl. _________ 
Onsdag d. 6/7 fra kl. ________ til kl.__________ 
Torsdag d. 7/7 fra kl. ________ til kl.__________ 
Fredag d. 8/7 fra kl. ________ til kl.__________ 
 
Uge 28 
 
Mandag d. 11/7 fra kl._______ til kl. __________ 
Tirsdag d. 12/7 fra kl.________ til kl. _________ 
Onsdag d. 13/7 fra kl. ________ til kl.__________ 
Torsdag d. 14/7 fra kl. ________ til kl.__________ 
Fredag d. 15/7 fra kl. ________ til kl.__________ 
 
Uge 32 
 
Mandag d. 8/8 fra kl._______ til kl. __________ 
Tirsdag d. 9/8 fra kl.________ til kl. _________ 
Onsdag d. 10/8 fra kl. ________ til kl.__________ 
Torsdag d. 11/8 fra kl. ________ til kl.__________ 
Fredag d. 12/8 fra kl._________ til kl.__________ 
 
Uge 33 
Mandag d. 15/8 fra kl. ________ til kl. _________ 
 
Sidste frist for tilmelding mandag d. 6 juni. 
Lukket for senere tilmelding pga. ferieplanlægning for personale. 
Alle bedes aflevere sedlen også selvom man ikke har behov for pasning.  


