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Fredagsbrev 9. maj 2014 (www.fritime.dk) 
 

Klasseinfo 

Tværs 

Stafet for livet d. 14.-15. juni      www.stafetforlivet.dk/stafet/mors  
Tirsdag var forældrerepræsentanterne samlet for at drøfte mulighederne for at lave et hold fra Lødderup 

Friskole, og der var god opbakning til dette. Vi håber rigtig mange kan og vil deltage for at støtte den gode 

sag og få nogle oplevelser sammen. Stafetten strækker sig som sagt over et døgn, og man skal som hold have 

mindst én deltager på bane hele tiden.  

På mødet blev det aftalt, at vi deler døgnet op, så man som ”afdeling” (Børnehave/Spirer/Indskoling, 

Mellemtrin og Overbygning) får et særligt tidsrum, hvor man gerne skal finde deltagere, der er på banen. 

Hvis man hellere (eller også) vil være med på et andet tidspunkt, er man velkommen til det. 

Vi vil meget gerne have tilmelding til arrangementet i den kommende uge.  

Det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn at deltage, og skolen betaler for elever og forældre. Man 

tilmelder sig skriftligt enten på en seddel eller pr. mail til skolen og bliver derefter skrevet på en fælles 

liste, som kommer til at hænge i fællesrummet.  

Der kommer flere informationer omkring det praktiske, men indtil videre regner vi med, at vi som skole/hold 

har et telt, der er vores base. Her skal vi spise og hygge os sammen, hvis man ikke er rundt på pladsen og 

høre musik, lege, hoppe på hoppepude, ligge i sin sovepose snakke etc. Man kan købe mad hele døgnet, men 

man er meget velkommen til at medbringe sin egen. 

 

Tidsplanen er som følgende: 

Lørdag d. 14. juni Kl. 12 – 15 (Børnehave, Spirer og Indskolingen)  

Kl. 15 – 23 (Mellemtrinnet) 

Søndag d. 15. juni Kl. 23 – 07 (Overbygningen) 

Kl. 07 – 12 (Spirer og Indskolingen) 

 
 

Indskoling 

 Der er cykeltur til Legind på mandag. Husk cykel og cykelhjelm. 

Mellemtrin 

 3.– 4.- årg. skal på gårdbesøg onsdag 

 5.- 6. årg. skal besøge Forsøgscenter Foulum ved Viborg onsdag. De skal møde til normal tid og er 

retur på skolen kl. 12.45 ca. 

 

Overbygning 

 8. årg. 
Der er projektfremlæggelse i næste uge - fortrinsvis i dansktimerne. 

 9. årg.  
o Mandag er der engelsk i 3.- 5. lektion. 

o Der er skriftlig prøve i geografi onsdag d. 10.00-10.30 
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SFO 

Skæve helligdage 
Sfo’en holder lukket fredag d. 30. maj, dagen efter Kristi himmelfartsdag. samt Grundlovsdag d. 5. 

juni. 

 

Husk tilmelding til pasning i sommerferien 

Sidste frist for tilmelding fredag d. 23. maj 

Alle bedes melde tilbage, også de der ikke har behov for pasning.  Ligeledes hænger der sedler på 

opslagstavlen i garderoben. 

Der er lukket for senere tilmelding. 

 

God weekend 

Frank    

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding til Stafet for livet 

 

Jeg/vi vil gerne deltage i Stafet for livet på Lødderup Friskoles hold. 

Navn(e): 

        

 

        

 

        
 

Jeg vil gerne gå/løbe på banen kl.     
(Nævn meget gerne det interval/tidrum, hvor du vil stille dig til rådighed) 
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