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Fredagsbrev 1. juni 2012 (www.fritime.dk) 

Legepatrulje 

Legepatruljen var på tur til Fårup Sommerland i 

fredags. Det var en dejlig dag med højt humør 

og solskin. Der ligger flere billeder i Galleriet 

på hjemmesiden. 

 

 
 

 

 

Klasseinformation 

Afgangsprøvens mundtlige del gennemføres her i juni måned. Det giver en del ændringer, de dage hvor 9. 

årg. skal til prøve, men også yderligere de dage, hvor vi skal sende censorer ud til andre skoler. Derfor vil 

der være en del ændringer af lærerbesætning i løbet af måneden. 

 

Indskolingen 

Besøg i Jesperhus torsdag blev aflyst, da vi ikke syntes, der kunne være nok voksne til stede. Behovet for 

ekstra hænder i forbindelse med arrangementet blev meldt ud i forrige fredagsbrev. Der har efterfølgende 

ikke været reaktion på dette før i tirsdags. I bagklogskabens lys kunne vi have kommunikeret behovet for 

ekstra voksen-assistance tydeligere ud. Dette kunne sandsynligvis have løst problemet, da der er kommet 

tilsagn fra forældre siden. Dette vil vi bestræbe os på i fremtiden. 

 

3.-6. årg. 

Sæt et stort X i kalenderen lørdag den 16. juni. Der vil ifølge lærerne være en MEGA-OVERRASKELSE på 

programmet!!!!!!!!!!!!! 

 

5.- 6. årg. 

Fredag d. 8. juni deltager eleverne i fælles skoleturnering i fodbold. Husk cykel og cykelhjelm! 

Der er sendt en e-mail med dagens program. 

 

7.- 8. årg. 

Der er temaaften for forældre/elever onsdag d. 6/6 kl. 19 om alkohol, fester og andre udfordringer i 

ungdomslivet. Om formiddagen kommer Lars fra Ungdomsskolen til klasserne. Arrangementet om aftenen 

er kun for forældre. 
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9. årg. 

Der er afgangsprøve i fysik/kemi torsdag d. 7. og fredag d. 8. juni. 

 

SFO-NYT 

 

Spirermøde torsdag d. 7. juni kl. 17.00 

Vi vil gerne tale med jer om dagligdagen for jeres 

børn i fritidsordningen. 

Dagsordenen er: 

1. Status 

a. Hvad laver vi om 

formiddagen/eftermiddagen? 

b. Hvordan trives børnene? 

c. Hvad er tankerne fra nu af og til 

sommerferien? 

2. Information 

a. Hvilke informationer har I brug for 

som forældre? 

3. Evt.   

 

  
Spirerne skal tages bogstaveligt 

  
 

Pasning af Spirer i sommerferien 

For spirernes vedkommende sker pasningen i juli måned (uge 27 og 28) på enkeltdags-tilmeldinger. 

Det betyder, at I skal tilmelde jeres barn på nedenstående pasningsoversigt, så henter vi betalingen via PBS-

systemet. Pasning koster 75 kr. pr dag. Tilmelding er bindende og skal ske senest fredag d. 8. juni. 
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Indianeruge: 

I uge 24 holder vi ”Indianeruge”. Vi er ude hele eftermiddagen, så tøj efter vejret samt gammelt tøj, da der 

er risiko for at tøjet kan blive ødelagt. Vi skal f.eks. male.  

Med hensyn til eftermiddagsmad vil vi gerne, at børnene ikke har nudler med, da vi sidder ude og spiser.  

 

Sommerferie: 

Der er sendt sedler med hjem med tilmelding til sommerferiepasning. Mangler I en seddel kontakt 

personalet.  Sedlen skal afleveres senest fredag d. 8. juni. 

Alle bedes aflevere også de som ikke har behov for pasning. Der er lukket i uge 29, 30 og 31. 

Der er lukket for senere tilmelding. 

 

Nanna stopper: 

Nanna har fået læseferie og stopper i SFO’en om morgenen . Tak til Nanna og held og lykke fremover. 

 

God grundlovsferie Frank 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Pasning i skolernes sommerferie uge 27 og 28 
Barnets navn  

Uge 27  

Dato: 

Sæt X Uge 28 

Dato: 

Sæt X 

Mandag 2/6  Mandag 9/6  

Tirsdag 3/6  Tirsdag 10/6  

Onsdag 4/6  Onsdag 11/6  

Torsdag 5/6  Torsdag 12/6  

Fredag 6/6  Fredag 13/6  

Jeg er indforstået med at betaling opkræves via PBS 

 

Underskrift: 

 

 

 

Betaling = antal X’er gange 75                                                       I alt 

 

 

Kr. 
 


