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Fredagsbrev 1. marts 2013 (www.fritime.dk) 
 

Fælles forældremøde for mellemtrin og overbygning om brug af sociale medier onsdag d. 13. marts kl. 19 

Sæt X i kalenderen. 

I samarbejde med Morsø Ungdomsskole har vi arrangeret vi en indsats i forhold til elever, forældre og lærere. Der 

vil være arrangementer med 3.-6. årgang mandag d. 11. marts, hvor instruktørerne fra ungdomsskolen taler med de 

enkelte årgange. Onsdag d. 13. er der et tilsvarende arrangement for overbygningen.  

Onsdag aften kl. 19. er der så et fælles arrangement for lærere og forældre. Formålet med arrangementerne er at 

skabe en god kultur i forhold til brug af sociale medier. Der kommer nærmere information senere. 

 

Lockout 

Som I måske har set i pressen er der varslet lockout på lærerne på fri- og folkeskoler. Vi vil orientere løbende. 

Foreløbig vil lockout træde i kraft 1. april, men der kan jo forlig inden, så indtil videre tager vi det roligt. 

 

Klasseinfo 

 Sundhedsplejerske torsdag d. 8. marts kl. 8.30-10. 

Der er åben træffetid for forældre og elever, hvis I ønsker at tale med sundhedsplejersken 

 Sygemelding 

Kirsten Blegager er sygemeldt foreløbig frem til den 15. marts. Det er hjerteproblemer, der driller. I 

mellemtiden er Ditte, som har været barselsvikar for Thomas vikar. 

  

Indskoling Der er fortsat sundhedsplejerske til en del elever i næste uge 

4. årg. Teatertur til Nykøbing onsdag d. 27. februar. Eleverne skal cykle derind, så husk cykel og 

cykelhjelm. 

5.- 6.årg  Der er teatertur til Øster Jølby tirsdag formiddag på Øster Jølby Friskole 

 Der er samtaler i 5. og 6. årgang tirsdag d. 12. marts.  

7 årg.  Busafgang til Berlin mandag kl. 6.20 fra skolen 

 

8. årg. Der er uddannelsesbesøg hele ugen. 

9. årg. Der er en del, der ikke har forældreunderskrift på www.optagelse.dk. Det skal I sikre er i orden 

hurtigst muligt, forlyder det fra Uddannelsesvejledningen. 

 

SFO-NYT 

 

Påskeferie: 

Vi vil gerne have en tilbagemelding om, hvem der behov for pasning i påskeferien(uge 13) senest fredag d. 8 marts. 

Tilmeldingssedlen hænger på opslagstavlen i garderoben. Alle bedes give en tilbagemelding. 

 

Vi vil gerne have toiletruller/køkkenruller (rørene!!) 

 

God weekend  

Frank 
 
 
 
 

http://www.fritime.dk/
http://www.optagelse.dk/
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Fra FLUIF 
Ladywalk starter  mandag d. 4. marts kl.18.30 fra FLUIF parkeringsplads. 
 Mød op til nogle sjove timer sammen med andre friske kvinder og piger, 

 som gerne vil gå. 
Derefter går vi hver mandag og torsdag.  

Husk at tage naboen med. 
 Mere info Dorthe 61725809 


