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Fredagsbrev 26. november 2021 
 

Alle Corona 

• Morsø Kommune arbejder på at forøge testkapaciteten til 2 gange ugentligt. Vi ved endnu 
ikke, hvornår det træder i kraft, så foreløbig er der testmulighed onsdag morgen for børn fra 
6 år og op.  
Det kræver samtykke. Det er fint med en mail til kontor@l-fri.dk 

• Husk at tjekke mail løbende for ”COVID-19-alarm”      
 

ANNONCE FRA 9. kl. 

SÅ SÆTTER JULEHYGGEN IND: 9. klasse vil hver 

fredag i 10 frikvarteret i december måned sælge 

æbleskiver. De vil om mandagen komme rundt i 

klasserne og tage imod bestillinger. Prisen er 3 

stk. med tilbehør og saftevand for kun 10 kroner 
Buskørsel 

• Der har været rejst bekymring for sikkerheden i forbindelse med busstoppet for elever, der 
kommer fra Elsø. Problematikken er rejst overfor Morsø Kommune, der har lovet at se på 
problematikken. Der er endvidere sendt forslag til NT om køreplansændring, så bussen kan 
vende forbi skolen om morgenen. 

 

Det er en mørk tid, som vi lever i.. 

 
Eller noget i den retning. 
 
Hermed opfordring til at alle, der færdes i den mørke 
morgentrafik har lys og reflekser på efter forholdene. 

  

 

Klasseinfo 

Indskoling Tandpleje i indskolingen 

• Der kommer undervisning fra Morsø Kommunes tandpleje på onsdag (1/12). 

Overbygning 7. kl. 

• Skole-/hjemsamtaler mandag d. 6. og tirsdag d. 7. december. Tidsplan er sendt på 
mail. 

8. kl. 

• Projektforløb 
8. kl. har projektforløb og arbejder på skolen. Der kommer særskilt mail om dette, 

9. kl. 

• Skole-/hjemsamtaler tirsdag d. 14. december. Der er sendt mail. 

• Fagprøver i den kommende uge i dansk, matematik, engelsk, tysk.  
 

mailto:kontor@l-fri.dk
mailto:kontor@l-fri.dk


 

      
________________________________________________________________________________ 
      Telefon   9772 4566                           kontor@l-fri.dk 
  
                    
             

 
 

SFO 
 

Ugens aktiviteter 

• Vi laver juledekorationer på mandag og tirsdag.  
Man medbringer selv lys og pynt, vi har alt fra naturen gran, mos mm 

 

Julefrokost i tweens 

• Vi holder en lille julefrokost i tweens. Der kommer nærmere om tid, sted og påklædning. 
 

God weekend! 

Flemming & Frank 
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