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

Bestyrelsesarbejdet  

Som politiker eller bestyrelsesmedlem fokuserer vi bl.a. på økonomi, rationalisering, kvalitet og karakterer i 

skolen, men husker vi også at slås for den lille lokale skole? Hvor der er tid til den enkelte elev, og hvor der 

er gode og tætte relationer mellem voksne og børn? Motivation for at gå i skole må være første betingelse og 

første skridt på vejen mod en god uddannelse og et job i fremtiden. Trives man ikke i skolen eksempelvis 

pga. mobning eller fordi man ikke forstår læreren, fordi man ikke får den nødvendige hjælp eller måske fordi 

man ikke gider, lærer man ikke nok. Det er en utrolig sej kamp at komme med igen, og målet i Danmark er, 

at 95 % af alle unge skal have en uddannelse.  

Hvordan laver vi den bedste skole for børnene og hvordan får vi det til at hænge sammen? Det er de 

overordnede punkter på bestyrelsesmøderne. Herunder er der selvfølgelig en masse detaljer, der også 

omfatter personale, friskolernes fællesskab, markedsføring, arrangementer og planlægning heraf.  

Der er ca. et møde om måneden, i alt ca. 10 bestyrelsesmøder pr. skoleår fra kl.19 til ca. kl. 21:30. Er der 

ekstra mange punkter på dagsordenen starter vi nogle få gange kl. 17. Generalforsamlingen og 

skolekredsdagen indgår også i bestyrelsesarbejdet. Udvalg til at varetage rengøring, regionsmøder, 

netværksforening, evalueringsaften og markedsføring m.m. er fordelt i mellem bestyrelsesmedlemmerne.  

Ved første møde skal bestyrelsen konstituere sig, dvs. vælge formand, næstformand, sekretær, kasser, samt 

deltagere til de forskellige udvalg osv. På det første møde introduceres nye medlemmer grundigt i 

bestyrelsesarbejdet og udstyres med materiale herom. Desuden arrangerer Friskoleforeningen kurser for nye 

bestyrelsesmedlemmer, som vi varmt kan anbefale.  

I løbet af de to år vi har siddet i bestyrelsen, har vi været med til mange spændende beslutninger, så som 

ansættelse af flere nye lærere og renovering af skolen. Vi er kommet videre med rigtig mange ting og nye 

opgaver venter. Alt i alt har bestyrelsesarbejdet været meget spændende og er vigtigt for Lødderup Friskole.  

Anne Mette Riis og Kjeld Markussen  

 

Arbejdsdag lørdag d. 12. maj  - projekt træterrasse. 
Alle, som tidligere har meldt tilbage til skolen, at de gerne vil hjælpe til med håndværksmæssige opgaver, 

har modtaget en sms med en indbydelse til arbejdsdagen. Håber på din tilmelding på tlf. 26 27 24 42 - 

Flemming har lovet godt vejr! Vi starter med morgenmad kl. 8. Har du ikke fået en sms, skal du endelig ikke 

holde dig tilbage. De tilmeldte vil senere få en besked om hvad de evt skal medbringe.  

På bestyrelsens vegne  

Henrik Attermann  
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Lejrskole indskolingen 

Vi efterlyser hjælpere til deltagelse i lejrturen. Vi har også brug for nogle, der vil bage boller, som vi kan 

tage med på turen. 

 

Alle børn født i 2002  

Der medsendt en biografinvitation. Man kan bare kontakte biografen, hvis man vil benytte muligheden. 

 
Afgangsprøver 

Mandag  er der skriftlig fremstilling i dansk. For nogle elever er der skriftlig fremstilling i engelsk tirsdag. 

 

 

SFO-NYT 

Kristi himmelfartsferie: 

SFO’en er lukket fredag d. 18. Maj, dagen efter Kristi himmelfartsferie. Der er ingen pasningsmulighed. 

 

Grundlovsdag: 

SFO’en er lukket Grundlovsdag, tirsdag d. 5. juni. Skolen har lukket mandag d. 4. juni, men der 

pasningsmulighed i SFO’en, hvis man har et behov. 

 

Sommerferie: 

Der er lukket i uge 29, 30 og 31. Der kommer tilmelding til de andre uger i et senere fredagsbrev. 

 

Tur i Jesperhus: 

Torsdag d. 31 maj tager indskolingen samt spirerne i  Jesperhus Blomsterpark. I forbindelse med dette vil vi 

gerne have hjælp fra nogle forældre. Nærmere besked herom i et senere fredagsbrev. 

Giv besked hvis du har lyst/mulighed for at give en hånd med denne dag.  
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Solcreme: 

Børnene skal selv medbringe solcreme og de skal også selv smøre sig ind, dog vil vi gerne minde dem om 

det. 

 

Spirerne: 

Der er mulighed for at spirerne kan tilmelde sig skolemælk på Skolemælk.dk. Der gives besked når børnene 

kan få mælk. 

 

God bededagsferie (nyd den, det er måske den sidste!) 

Frank 


