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Fredagsbrev 5. september 2014 (www.fritime.dk) 
 

Klasseinfo 

Tværs 

 Elevforum er ved at arrangere Elevforums Dag onsdag d. 17.. Formålet er at skabe en bedre 

legeplads. Bestyrelsen har givet lov til at de arrangerer et sponsorløb, hvor der indsamles midler til 

indkøb af nye legeredskaber.  Elevforum har sendt en skrivelse med hjem med beskrivelse af dagen, 

kontrakter mv. 

 Billeder fra regentbesøg på hjemmesiden. 

Indskoling 

 Husk skoletaske hver dag og behørigt skiftetøj. 

 Forældremøde tirsdag d. 2. september kl 19. 

 

Mellemtrin 

 Regler for brug af PC, Ipads. 

o Mellemtrinnet bruger ikke computere udenfor undervisningssammenhænge med mindre andet 

er aftalt individuelt med forældre. De skal derfor ikke medbringe computere med mindre det 

er aftalt at de skal iondgå i et undervisningsforløb. 

o Vi taler sammen om brug af nye medier i forbindelse med forældremøderne, der kommer i 

nærmeste fremtid. 

 3.-5. årg. er på lejrskole onsdag til fredag i Bulbjerg. SE MADSEDDEL, DER ER MEDSENDT I 

TASKERNE I DAG. Der er sendt mail om programmet i øvrigt. 

 6. årg. er i København mandag til torsdag aften og har fri fredag. 

 Forældremøde 3.+ 4. årg. kl. torsdag d. 25. september kl 19. 

 Forældremøde 5.-6. årg. torsdag d. 18. september kl. 19. 

Overbygning 

 

 

8. årg.  

Sammen med øvrige 8. klasser i Morsø Kommune 

deltager 8. årg. torsdag i Skills, en konkurrence 

etableret af erhvervsskolerne.  Det foregår på Øster 

Jølby Skole. 

Frikvarter 

 

 Forældremøde for overbygningen tirsdag d. 23. september kl. 19. 

 
SFO 

Tur ud af huset: 
Torsdag d. 11/9 tager vi på tur til Nykøbing og ser på træskibe. Alle skal med eller hentes 
senest 12.45, da vi skal med bus kl. 13.00 og ikke efterlader børn på skolen. Vi er tilbage 
ca. 15.15. Alle bedes medbringe 20 kr.  
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EFTERÅRSFERIE 

 
Tilmelding til pasning i efterårsferien uge 42: 
 
Navn:_______________________________ 
 
Fri hele ugen_______ 
 
Mandag d. 13/10  fra kl.___________til kl.___________ 
Tirsdag d. 14/10 fra kl.___________til kl.___________ 
Onsdag d. 15/10 fra kl.___________til kl.___________ 
Torsdag d. 16/10 fra kl.___________til kl.___________ 
Fredag d. 17/10 fra kl.___________til kl.___________ 
 
Tilmeldingen afleveres senest torsdag d.18 september i SFOèn. Ligeledes hænger der 
tilmeldingsseddel på opslagstavlen i garderoben. 
Alle bedes give en tilbagemelding også hvis barnet holder fri.  
Der er lukket for senere tilmelding. 
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