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Fredagsbrev 4. april 2014 (www.fritime.dk) 
 

 

Klasseinfo 

Tværs 

 
Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 24. april 

Nederst i brevet er indkaldelsen til generalforsamlingen. Som det fremgår, er det kun 

forældre, der har ret til at stemme til bestyrelsesvalget i år (hver andet år er det 

henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen, der vælger). Forældre er i denne 

sammenhæng indehavere af forældremyndighed.  

 

Vuggestue 

Vi er nu gået i gang med de mange opgaver, der er i forbindelse med etableringen af 

vuggestuedelen.  

 

Fyraftensmøde om halbyggeri tirsdag d. 22. april kl. 17-18 

Der er invitation længere nede i brevet. 

 

Faguge 

Næste uge er faguge, hvor 8. årgang står for en uge med miljø på skemaet. Der kommer 

en særskilt folder for ugens program 

 

Ansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2014/15 

Af hensyn til behandling i vores opkrævningssystem skal ansøgning afleveres senest 

fredag d. 2. maj. 

 

Sangbøger 

Det er åbenbart tiden igen at følge op på sangbøger. Alle elever fra 3. årgang og op skal 

have en sangbog. Hvis den er blevet væk, kan en ny købes for formedelst 150 kr. Vi 

følger op i nærmeste fremtid og udleverer en ny til elever, der måtte mangle efter påske. 

Der sendes så en opkrævning sammen med skolepengebetalingen. 

 

Indskoling Forældresamtaler onsdag d. 23. april 

 

Mellemtrin Gårdbesøg for mellemtrinnet 

   
 

4. årgang har klassearrangement fredag d. 11. april kl. 18 

Overbygning 9. årgang arbejder med projektopgaven, der skal fremlægges tirsdag og onsdag d. 22.- og 

23. april. Der er sendt en særskilt email  til jer. 
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SFO 

Nu er den første uge, med de nye ”spirer”, gået, og det er gået over al forventning. 

 

Hvis nogen har nogle brugte børnecykler, som de ikke bruger mere, vil vi meget gerne ”arve” dem. 

Vi vil også gerne modtage æggebakker. 

 

  
 

 

Pasning af kaniner: 

Vi mangler nogle forældre og børn til at fodre kaniner i påskeferien. Skriv jer på sedlen på 

opslagstavlen, i garderoben, hvis I har lyst til at passe dem.  

 

Påskeferien: 

Vi samarbejder med børnehaven i påskeferien, så det kan ligeså godt være en voksen fra 

børnehaven, der er i sfo’en denne uge. Husk at melde afbud, hvis dit barn er meldt til, men holder 

en fridag.  

Tlf.nr.SFO:51369858  Børnehaven: 97725225 

 

God weekend 

Frank   
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Lødderup 2. april 2014 

 

Til Lødderup Friskoles forældre og Skolekreds  
Som forældre i børnehaven kan I indmelde jer i skolekredsen og være med til at præge 

Lødderup Friskole og Børnehave. 

Medlemskab koster 50 kr. årligt. 

Beløbet skal være registreret på skolens konto senest torsdag d. 24. april på konto:  Reg. Nr. 

9133 Kontonr. 2003002. 

Forældre i skolen – også tidlig SFO - er automatisk medlem af skolekreds. 

 

Der indkaldes herved til Lødderup Friskoles generalforsamling  

 

Torsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af referent og stemmetællere 

 

3. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Dahl Nielsen 

 

4. Tilsynsførende uddyber sin skriftlige erklæring 

 

5. Det reviderede regnskab forelægges til orientering v. revisor  

- Resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 kan afhentes på skolens kontor. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

- På valg er Mogens Dahl Nielsen (modtager ikke genvalg), Henrik Attermann 

(modtager ikke genvalg) og Jørn Jørgensen (modtager genvalg) Allan Jepsen.  

Det er i år forældrekredsen, der vælger repræsentanter.  

 

7. Indkomne forslag 

- Der er ingen indkomne forslag. 

 

8. Eventuelt 

Med venlig hilsen 

Lødderup Friskole 

Frank Sørensen  
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Fredsø Lødderup Netværk  

Bestående af:  
FLUIF, Lødderup Friskole & Børnehave, Fredsø-Lødderup Borger & Kulturhus, 

Lødderup Kirke & menighedsråd 
 

Inviterer til Opfølgningsmøde: 
 

TIRSDAG DEN 22. APRIL 2014 
KL. 17.00 - 18.00 

PÅ LØDDERUP FRISKOLE 

 

 

Kom og hør nyt om hvor langt vi er nået med vore 
byggeplaner om et kultur og idrætshus 

 

Arr. Fredsø Lødderup Netværk 

                  
 Fredsø Forsamlingshus 

Tirsdag d. 8. april kl. 19.30 

Cafeaften med masser af sang og musik 

Pris 100 kr. inklusiv fælles kaffebord 

Hilsen Fredsø – Lødderup Borger og kulturhus 
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