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Fredagsbrev 7. juni 2013 (www.fritime.dk) 
 

LÆS BESTYRELSESNYT NEDERST I BREVET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Arbejdsaftener mandag d. 10. - og tirsdag d. 11. juni 

Der er maling og havearbejde på programmet. Så medbring gerne haveredskaber/stiger. 

Husk at tilmelde jer hvilken aften i deltager i (eller framelde) på sekretaer@fritime.dk. 

 

Manglende undervisning i forbindelse med lockout 

Eleverne har oplevet meget forskellige grader af aflysninger gennem lockout-perioden. 

Vi har vurderet, at der tilbydes ekstra tysk-undervisning til de elever i 8. årgang, der skal på efterskole. 

For øvrige elevers vedkommende vil vi se tiden an i kommende skoleår og tilrettelægge undervisningen efter de 

behov, der måtte vise sig. 

 

Idrætsdag 

Vi havde en rigtig god dag med perfekt vejr. 

 
 

 

Klasseinfo 

Alle/Tværs  Biblioteksbøger: I må gerne checke af, så vi kan få afleveret inden sommerferien 

 

Indskoling  Der er overnatning torsdag d. 20. juni 

3.- 6. årg.  Der er arrangeret tur til Mønsted Kalkgruber på torsdag. Eleverne skal møde på 

rutebilstationen kl. 8. Her afleveres de igen kl. 16. 

 

9. årg.  Plan for mundtlige prøver ligger på hjemmesiden under ”Klasseinformation”/9. årg.) 

 Der er blokdag i fysik onsdag d. 12. juni 

 Forældremøde 9. klasse torsdag d. 13. kl. 19 med 2018-udvalg, der vil komme med oplæg til 

drøftelse af skolens udvikling. Vi har derfor brug for jeres erfaring til det videre arbejde. 
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SFO 

 
Disko-aften: 

Tirsdag d. 11. juni fra kl. 17.30 til kl. 20.00 holder fritteren diskoaften, for alle fritterbørn også spirerne.  Disko-

aften er en  hyggeaften, hvor alle børn spiser i fritteren med efterfølgende dans.   

Vi forventer, at alle børn tager hjem inden, da der ikke er personale mellem 16.30 og 17.20. 

 

Bestyrelsesnyt juni 2013 
 

Så er den nye bestyrelses trådt i arbejdstøjet efter en veloverstået generalforsamling på skolen. Diverse 

datoer for det kommende år er lagt i kalenderen, og nogle af de emner, som blev bragt frem på 

generalforsamlingen er blevet diskuteret og vurderet af bestyrelsen. 

Kommunikation via en Intranetløsning: 

Et af de emner som vi i bestyrelsen har drøftet nogle gange igennem de seneste år, er brugen af intranet til 

kommunikation mellem skole, lærer, elever og forældre. Vi har endnu engang haft emnet oppe til 

vurdering, hvor vi har drøftet fordele og ulemper for brugen af intranet. 

I bestyrelsen har vi valgt, at holde fast i den nuværende kommunikationsform, som er via email, telefon 

eller direkte dialog. Der er flere grunde til denne beslutning, men de væsentligste er følgende: 

Vi vurderer at den nuværende kommunikation omkring lektier er medvirkende til at udvikle eleverne 

omkring ansvarsbevidsthed mm. 

Vi vurderer at den nuværende kommunikationsplatform er dækkende for vores behov, da hjemmeside, 

email, telefon og direkte kontakt kan benyttes.  Er der ting man er i tvivl om, så er man velkommen til at 

kontakte skolen eller lærerne, dog bør man respektere lærernes fritid, så kontakt om aften og i weekend er 

i vigtige sammenhænge. Normalt aftales de nærmere regler omkring kontakt til lærerne i starten af 

skoleåret. 

Arbejdsdage: 

Vi har lige afholdt en arbejdsdag her i maj, hvor vi ikke nåede de ting, som vi havde planlagt, da vejret og 

antallet af fremmødte ikke var med os. Vi har derfor valgt at indkalde til 2 nye arbejdsdage d. 10. og 11. 

juni. I bedes venligst melde tilbage, hvilken af de to dage i ønsker at deltage, så vi fra bestyrelsens side 

kan planlægge hvad der skal laves. 

Lockout og skolepenge (egenbetaling) 

Vi har fået enkelte forespørgsler omkring egenbetaling for den periode, hvor dele af eleverne er gået glip 

af undervisning pga. ”Lærerlockouten”. 

Det er bestemt at egenbetalingen ikke refunderes, da det kan komme på tale, at der skal ske 

ekstraundervisninger senere på året (dette er dog ikke endeligt besluttet endnu), hvorfor der kan komme 

en øget udgift for skolen i denne sammenhæng. 

Dette er blot nogle af de ting der er blevet diskuteret og arbejdet med siden generalforsamlingen. Men vi 

er også i fuld gang med, at kigge på renovering af toilet og badefaciliteter, samt strategi for den fremtidig 

udvikling af Lødderup Friskole og Børnehaven. 

På bestyrelsens vegne  

Mogens Dahl Nielsen, Bestyrelsesformand 

 


