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Fredagsbrev 10. januar 2013 (www.fritime.dk) 
 

Hovedrengøring lørdag d. 1. februar 
Fra ”Bestyrelsesnyt   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 har 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 rengøringsudvalget 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 

 

Der kommer en deltagerliste med næste fredagsbrev. 

 

Klasseinfo 

Tværs 

 

 

Sundhedsplejersken har træffetid tirsdag d. 14/1 kl. 13-15, hvis man ønsker at tale med 

hende. 

Indskoling Idrætsdag onsdag d. 15. januar 

Vi skal mødes med de yngste elever fra de øvrige friskoler på Sydvestmors Friskole. Vi 

tager fra skolen med bybussen kl. 8.18. og er tilbage på skolen 13.30 cirka. 

Mellemtrin 3. årg. 

Hjemmebesøg onsdag d. 15. og torsdag d. 16. januar. 

 

Skole/hjem-samtaler 

 3. årg. onsdag d. 19/2 

 4. årg. 21/1 og 27/1 

 5. årg.23/1 

 6. årg. 6/2 

Overbygningen 7. årg. 

Der er overnatning fredag 17. på skolen 
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SFO-NYT 
 
Vinterferie 
 
Tilmelding til pasning i vinterferien uge 7: 
 
Navn:_______________________________ 
 
Fri hele ugen_______ 
 
Mandag d. 10/2 fra  kl.___________til kl.___________ 
Tirsdag d. 11/2 fra  kl.___________til kl.___________ 
Onsdag d. 12/2 fra kl.___________til kl.___________ 
Torsdag d. 13/2 fra kl.___________til kl.___________ 
Fredag d. 14/2 fra  kl.___________til kl.___________ 
 
Tilbagemelding senest fredag d. 24. januar, også hvis dit barn holder fri. 
Ligeledes hænger der tilmeldingsseddel på opslagstavlen i garderoben. 
 
Legetøj: 
Vores Playstation er desværre gået i stykker, så er der én, der er så heldig at have fået en 
Playstation 3, i julegave, hjælper vi jer gerne af med den gamle. Vi mangler en 
ghettoblaster, hvis nogen har fået en i overskud. 
          
 
 
 
Tænk på sfo’en når I rydder op i legetøj. 
 
 Trods en ”våd torsdag” var der rigtig mange børn, der hyggede sig i de store pytter. 

 
Fotograf:Rasmus Kristian 
God weekend 

Frank 
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