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Fredagsbrev 3. februar 2012 (www.fritime.dk) 

 

Musikundervisning med Børge 

Der er kommet en del tilmeldinger, men hvis nogen mangler/har glemt at tilmelde sig, så kan de nås senest i 

løbet af næste uge. Information om undervisningstilbud kan findes i fredagsbrevet fra den 21. december. Det 

ligger på hjemmesiden. 

Undervisningen starter efter vinterferien. Børge skriver ud til de enkelte om tidspunkter mv. Skulle der være 

en enkelt, der ikke har fået tilmeldt sig kan man kontakte Børge, så vil han se om der er muligheder. 
 

Skole-hjem-samtaler i overbygningen 

Der er sendt e-mail med samtaletidspunkter.  

 

Billeder fra skolerejser 

I kan se billeder fra turene på hjemmesiden. 

 

Bestyrelsesnyt - Jan 2012 

Et nyt år er startet og vinteren viser i disse dage sit sande jeg. Men så er det jo godt, at 

man kan sidde inde i varmen og tænke lidt over fremtiden, hvilket vi bruger en del tid på i 

bestyrelsen. Det er ikke fordi, at det går skidt på skolen, eller at der er akutte problemer, 

som skal behandles. Det er blot fordi, at vi prøver på at være på forkant med udviklingen 

 

Udfordringer 

Som vi tidligere har skrevet, så ser vi enkelte udfordringer ude i fremtiden, som vi prøver at 

tage højde for i det arbejde vi laver. Der er selvfølgelig de tilbagevendende udfordringer 

omkring økonomi, og så er der den aktuelle plan for skolestrukturen på Mors. Begge er 

udfordringer, som vi skal tage højde for i den fremtidige drift af skolen. 

 

Strategi 

Som nævnt, så prøver vi på at være på forkant med udviklingen, hvorfor vi p.t. arbejder 

med strategien for skolen, altså hvordan vi kan opretholde en friskole med mange elever 

og det rigtige faglige niveau. Den demografiske udvikling på Mors er desværre sådan, at 

der i fremtiden bliver kamp om de unge mennesker, hvorfor skolen skal udvikles til at være 

endnu bedre, så vi i fremtiden kan tiltrække flere elever. 

Under denne øvelse arbejder vi både med ude- og indearealet, men vi vurderer også om 

der er ting i forbindelse med undervisning m.m. som vi kan gøre bedre, for at trimme 

skolen til at imødegå de kommende år. 
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Budget 

Vi har lagt en sidste hånd på budgettet for 2012 og situationen for året ser fornuftigt ud, 

men for de kommende år vil stramningerne, der blev vedtaget idb. genopretningsplanen, 

begynde at kunne mærkes. En måde hvorpå effekten af stramningerne kan elimineres er 

ved, at tiltrække flere elever, så vi skal have den gode historie i omløb. 

Vi har en god børnehave og sammenlægningen med skolen har vist sig at være en 

fornuftig beslutning, da børnehaven bidrager positivt til økonomien. Vi kan godt bruge flere 

børn i børnehaven, da vi betragter den som indgangen til selve skolen. Derfor er der 

etableret et økonomisk råderum, som skal være med til at gøre børnehaven mere attraktiv, 

og dermed gøre det nemmere at tiltrække nye børn. 

 

Valg til bestyrelse 

Så er det snart tid til at vælge nye medlemmer til bestyrelsen, hvorfor vi, fra bestyrelsens 

side, gerne modtager emner til det kommende valg. Man skal ikke holde sig tilbage, da det 

er en spændende opgave, at være med til at drive en skole som vores, og ikke mindst 

være med til at præge retningen for fremtiden. 

Er der nogen som ligger inde med gode ideer eller andet som kan bruges i forbindelse 

med udvikling af skolen, så vil vi meget gerne høre om det. Ellers vi jeg blot komme med 

et forsinket godt nytår :-) 

 

På bestyrelsens vegne 

Mogens Dahl Nielsen 

SFO-nyt 
 

Intet nyt 

 
God weekend 

Frank 

 
Fra Borgerforeningen: 

Fastelavnsfest 

Fredsø-Lødderup borgerforening afholder fastelavnsfest 

 i Fredsø Forsamlingshus. 

 Søndag d. 19/2 fra 14-16. 

Pris voksne 30 kr. og børn 20 kr. 

Vel mødt. 

 


