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Fredagsbrev 8. november 2013 (www.fritime.dk) 
Klasseinfo 

Tværs Skolefotografering  

Torsdag d. 14. er der skolefotografering. Der er sendt bestillingssedler med eleverne 

hjem i dag. 

0. årg. Der er sendt brev med fra sundhedsplejersken. 

9 årg. Sidste tilmelding til 9. årgangs fest fredag d. 22. november er tirsdag d. 12. nov. 

 
Bestyrelsesnyt, rengøringsdage.      November 2013 

Rengøringsdagene er ikke bare en vigtig del af det sociale sammenhold mellem forældrene på skolen, men er 

også en vigtig tilskud til at få økonomien til at hænge sammen, ikke mindst i de kommende år, hvor antallet 

af børn må forventes at falde.  

Efter at der de sidste par gange til rengøringsdagene, har været op mod en 1/3 af familierne som ikke er mødt 

op, har vi diskuteret dette i bestyrelsen, og vedtaget følgende ændringer. 

 Fremover flyttes rengøringsdagene til weekenden før efterårsferie og vinterferie, så de ikke 

falder sammen med ferierne.  Næste rengøringsdag er så lørdag den 1. februar. 

 Der vil fremover blive ført regnskab med, hvem der kommer til rengøringsdagene. 

 Hvis man er forhindret i at møde op, og ikke kan bytte med en anden, kan man melde afbud til 

rengøringsudvalget, hvor man vil få tildelt et område, som så skal gøres rent på et andet 

tidspunkt hurtigst muligt. 

 Møder man ikke op til rengøringsdagen, vil man også efterfølgende få tildelt et område, som 

skal gøres rent på et andet tidspunkt hurtigst muligt. 

Rengøringsudvalget er for 2013/14 :   Majbritt Larsen og Henrik Attermann,                                                         

Fremover vil rengøringsplanen fremgå af årsplanen. 

 

Vi håber, i bestyrelsen, at dette vil hjælpe til, at vi igen kan få hele skolen gjort rent ved hver rengøringsdag. 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

SFO-NYT 
Praktikant: 

I uge 46 får vi en praktikant. Kasper har tidligere gået på skolen og læser nu til pædagogisk 

assistent. Vi får endvidere Susanne Just i praktik i de næste 13 uger, både i børnehave og SFO. 

Juleværksted: 

Fra mandag går vi i gang med at lave julegaver. Juleværkstedet er åbent fra 14 – 15.30. Det er 

frivilligt om man vil lave julegaver. 

Garderoben: 

Garderoben skal tømmes til weekend, så de kan blive rengjorte.  

Glas: 

Vi mangler små glas eller krydderiglas. 

 

Der er billeder fra Halloween i galleriet. 

God weekend  

Frank 

http://www.fritime.dk/


                                              

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                          Lodderup@mail.tele.dk                  Fax  9772 5966     

             

Lødderup Friskole                                                                                   

Degnestræde 11 

7900 Nykøbing M 

 

Mortensaften i Fredsø Forsamlingshus 

Søndag den 10. november kl. 17.30 

                        
Menu: Andesteg, frikadeller div. tilbehør, isdessert, kaffe med hjemmebag 

Underholdningsmusik under spisningen og hjælp til en  sang eller to. 

Pris 110, - kr., børn u. 12 år 50 kr. 

Øl , vin og vand kan købes 

En rigtig fællesaften for hele familien, så kom og deltag. 

 

Tilmelding på 97 72 29 19 eller 97 72 36 10 senest den 6. nov. 

Hilsen 

Fredsø Lødderup Borger og kulturhus 


