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

Juleafslutning 

Vi mødes kl. 8.10 til 11.35. 

Programmet er 

Fælles morgensamling 

Klasseaktiviteter 

Oprydning i klasser og fællesarealer 

Fælles afslutning 

 

  
 

Brug af sociale medier 

Vi har igennem de senere år set en udvikling i uhensigtsmæssig brug af sociale medier. Det er alt fra groft sprog til 

direkte strafferetlige overtrædelser (trusler o.l.). 

Vi arbejder på at lave et fælles arrangement for forældrene hurtigst muligt, hvor vi voksne kan blive klogere på den 

generelle udvikling på området. 

Men jeg vil stærkt opfordre til, at man får talt sammen om de erfaringer/oplevelser de unge har - både i forhold til 

sig selv og i forhold til de iagttagelser, de har af andres situation. Hvad er rigtigt og forkert? Hvordan kan man 

hjælpe nogen, der er kommet i klemme? Hvad bør man bruge de sociale medier til? 

 

 

 

http://www.fritime.dk/
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Julefrokost: 

Vi holder julefrokost for alle fritter-børn onsdag d. 19. december fra skoletid til kl. 15.30. Hvis det er muligt vil vi 

meget gerne, at I venter med at hente dem til efter 15.30. 

Alle børn skal have noget mad med til frokosten. Vi har på forhånd delt opgaverne ud, da ikke alle forældre 

kommer i fritteren og derfor ikke ser eller kan skrive sig på en liste. Vi har prøvet på at fordele byrderne så 

retfærdigt som muligt ….. I kan evt. bytte indbyrdes. Listen er uddelt fredag, samt vedlagt fredagsbrevet. Maden 

bedes medbragt senest onsdag morgen og gerne før. 

 

Kaniner: 

Vi vil gerne om der er nogle, som vil hjælpe med at få passet kaninerne i juleferien. Der hænger en seddel på 

opslagstavlen i garderoben, hvor man kan skrive sig på eller giv personalet besked, hvis du vil hjælpe.                     

På forhånd tak. 

 

Der er nye billeder på hjemmesiden. 

 

 

BH.klasse 

 

Er her 

 

Meddelelser 

Andrea J  1 skiveskåret rugbrød + 5 slikkepinde 

Anna  1 skiveskåret rugbrød + 5 slikkepinde 

Clara Johanne  1 skiveskåret rugbrød + 5 slikkepinde 

Jakob  1 skiveskåret rugbrød + 5 slikkepinde 

Johanna  1 skiveskåret rugbrød + 5 slikkepinde 

Laurits  1 skiveskåret rugbrød + 5 slikkepinde 

Magnus B  1 x 4 pk. Makrel i tomat 

Malthe  1 x 4 pk. Makrel i tomat 

Martin  1 x 4 pk. Makrel i tomat 

Rune  15 kogte æg 

Sebastian   

1. klasse   

Amina  15 kogte æg 

Astrid  1 spand sild + karrysalat 

Christoffer  1 spand sild + karrysalat 

Katrine L  25 små frikadeller 

Lucas  25 små frikadeller 

Marcus  25 små frikadeller 

Mathias J  25 små frikadeller 

Mathilde J  25 små frikadeller 

Nanna V  25 små frikadeller 

Tobias B  1 pk. Leverpostej + 5 slikkepinde 

Victoria R  1 pk. Leverpostej + 5 slikkepinde 

Victoria S   

Julie  1 pk. Leverpostej + 5 slikkepinde 

Kamilla  1 pk. Leverpostej + 5 slikkepinde 
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2. klasse 

 

Er her 

 

Meddelelser 

Ejnar  3 pk. stegt bacon og 5 slikkepinde 

Emil  3 pk. stegt bacon og 5 slikkepinde 

Frida  3 pk. stegt bacon og 5 slikkepinde 

Kathrine Møller  10 forstegte kyllingelår 

Mikkel  10 forstegte kyllingelår 

Rasmus Kristian  10 forstegte kyllingelår 

Stine H  10 forstegte kyllingelår 

Emil K  10 forstegte kyllingelår 

   

   

3. klasse   

Amanda  2 spande marmelade 

Andrea  20 æbleskiver 

Andreas  20 æbleskiver 

Frederik T. P.  20 æbleskiver 

Ida B  20 æbleskiver 

Kathrine  20 æbleskiver 

Laura V  20 æbleskiver 

Magnus L  2 pk. flormelis 

Tobias T  2 pk. smør 

Anna-stina  15 slikkepinde 

Robert  10 nisseøl 

 


