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Fredagsbrev 8. marts 2013 (www.fritime.dk) 
 

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

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.  

 

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 være skabt 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 

 Torsdag d. 14. marts er klasselærerdag 
o Dagen slutter 13.30. Der er bl.a. opfølgning på portefølje (fælles evaluering af undervisningen med 

klasselærer.) 

 

  

Indskoling Den planlagte besøgsdag af spirer torsdag 14. marts er aflyst pga. sygdom. Vi inviterer Spirerne ind i 

skolen efter påske. Der kommer nærmere besked. 

3.- 4. årg.  Der er overnatning torsdag d. 4. april. 

 Efterlysning af biblioteksbøger: vi mangler tre bøger i 3. årg.: Et farligt rollespil (bd. 

2),Løven  og den sidste Grendel.  Vil I ikke lige checke skabe og skuffer?  

3.- 6. årg.  Torsdag skal vi se Ørding Friskoles teaterforestilling. 

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

 

SFO-NYT 

 

Efterlysning 

Hvis der er nogen, der er vokset fra rulleskøjterne, vil vi meget gerne hjælpe jer af med dem. Rulleskøjterne er et 

stort hit for tiden i SFO. 

 

God weekend  

Frank 
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