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Fredagsbrev 14. september 2012 (www.fritime.dk) 

 

Fra 9. klasses forældreråd: 

 

Åbent landbrug 
Alle er velkomne til Åbent Landbrug hos 

Preben Poulsen, Østermøllevej 38, 7900 Nyk. M 

Søndag d. 16. september kl. 10-15 

 

9. klasse står for et overvældende kaffe/kagebord!! 

Hermed en opfordring til at alle 9. kl. elever møder op! Der opfordres til at forældre i 9. kommer og hjælper 

med. 

Mvh. Forældrerådet 9. årg. 

 

 

Faguge 41 ”Aktiv rundt i Danmark”: 

 

Efterårets faguge kommer til at stå i sundhedens tegn. Vi er tilmeldt en landsdækkende kampagne, 

som mere end 120.000 danske skoleelever deltager i i ugerne op til efterårsferien. Målet med ugerne 

er, at elever på alle niveauer får sundere vaner på en sjov måde. 

Vi er som skole med på ”fuld tid” i uge 41, hvor 9. klasse står for planlægning og gennemførelse af 

aktiviteter hele ugen (med lærere i baggrunden), men vi vil gerne opfordre til, at man hjemme 

begynder et par uger tidligere. Alle elever får udleveret en skrabekalender samt et pointkort, som 

man skal udfylde hjemme, og vi håber, I vil bakke op om projektet og hjælpe med at udfylde det 

uddelte materiale. 

I kan læse mere på aktivrundti.dk og får nærmere information, når vi når lidt længere hen mod 

fagugen. 

 

Klasseinfo 
Skolekoncert 
Der er skolekoncert på torsdag kl. 11 

 

Mellemtrin 

 6. årg. skal møde på RUTEBILSTATIONEN I NYKØBING kl. 8.00 på mandag. 

 3.-5. årgang er på lejrskole onsdag til fredag i næste uge. 

 Forældremøde 5.-6. årg. tirsdag d. 2. okt. 

 
Overbygning 

 Forældremøde onsdag d. 26. september kl. 18.30 

 9. årg. skal til cricket på tirsdag- husk cykel og hjelm. 
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SFO-NYT 

   
 

Der ligger mange flere billeder fra ridderugen på hjemmesiden. 

 

Referat forældremøde tirsdag d. 11. september. 

 

11 børn var repræsenteret. 

Flemming startede med et kort oplæg om, hvilke tiltag der vil blive i SFO’en fremover.  

 Vi vil lave flere tema-uger 

De tidligere har været en succes. Ellers vil der være tilbud om forskellige aktiviteter efter behov. 

Det er frivilligt, om man deltager, dog vil nogle måske opleve lidt pres fra de voksne, men ingen 

tvang. 

 Fremover vil der være 1 person fast tilknyttet vores 3. Klasse.                                                                   

 Vi oplever hvert år når 3. kl. kommer ”over på skolen”, at man pludselig føler sig ”for stor” til at 

være i SFO. Derfor er der nogle regler, der kun gælder for 3. klasse, som er et led i at tage ansvar og 

stole på hinanden. Bl.a. må de blive ovre i klassen, hvor man ikke hele tiden vil blive ”overvåget” af 

en voksen. De kan også få ”lov” til nogle aktiviteter, som de andre sfo-børn er for små til. Det bliver 

Mona, som får det overordnede ansvar for, hvad 3. klasse foretager sig.  
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 Der vil blive mulighed for, at de børn som er tilmeldt SFO i 3. klasse, kan komme med Flemming og 

Mona i svømmehallen i efterårs/vinter halvåret. Det vil ca. blive hver  14. dag, om fredagen, fra kl. 

14-16. Børnene skal afhentes ved svømmehallen. Datoerne vil blive meldt ud i fredagsbrevet.  Det 

er frivilligt, om man vil med. 

 Efter ønske fra flere børn har vi besluttet at anskaffe os nogle kaniner. Det har ikke den store 

betydning i dagligdagen, men i ferieperioder vil det betyde, at vi har brug for forældre til at passe 

dem. Dette var der stor opbakning om blandt fremmødte forældre.  

 En forælder tog op, hvorvidt man bør/skal bruge cykelhjelm når man cykler i skolegården. Det var 

der lidt uenighed om og vi kom frem til, at vi kan opfordre til at man bruger cykelhjelm, men det er 

op til den enkelt, hvad man synes sit barn skal.  

 Det blev nævnt, at man synes det er et problem med de mange cyklende børn om morgenen, 

omkring p-pladsen. De kører langs stien ved børnehaven og ud på vejen ved indkørslen til p-

pladsen. Der vil blive tegnet en stopstreg og børnene vil få at vide, det er forbudt at køre den vej, 

dog vil de fortsat krydse stien ind til børnehaven, da det er den eneste vej til cykelbanen. 

 Man er træt af de mange cykler, der bliver smidt udenfor døren. Vi opfordrer børnene til at sætte 

cykler om til skuret, det må man som forælder, også meget gerne opfordre sit barn til. 

 Intet ønske, om et forældreråd i SFO’en blandt de fremmødte forældre. 

 

God weekend 

Frank 

 

 

 


