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Fredagsbrev 1. april 2022 
 

Alle Kom til Generalforsamling torsdag d. 21. april kl. 19 på Lødderup Fri 
- og få svar på om tallet 225 er antallet af poser kaffe brugt i personalerummet, 

eller det er så mange gange den døde murer er besøgt af børn i Flemmings tid 
på Lødderup Fri?  

- Kom til øens bedste generalforsamling, hvor der serveres smørrebrød, og du 
hører om den 
 super skole, du har valgt til dine børn.  

- Der arrangeres børnepasning ved behov (kontakt kontoret) 
 
Vi glæder os til at kunne samles og ses igen.  
 
Dagsorden er:  

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent og stemmetællere  
3. Bestyrelsens beretning  
- herunder skoleleders beretning 
4. Tilsynsførende uddyber sin skriftlige erklæring 
 – Conny Mark uddyber sin skriftlige erklæring vedr. elevernes undervisning og 
deres udbytte heraf.  
5. Det reviderede regnskab forelægges til orientering  
- Resultatopgørelsen for regnskabsåret 2021 kan afhentes på skolens kontor.  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter  
- På valg er Søren Rasmussen, Fie Thinggaard, Kristine S. Holm og Malene Ris. 
  Det er i år forældrekredsen, der vælger repræsentanter.  
7. Valg af tilsynsførende 
- Bestyrelsen foreslår, at Conni Mark indstilles til ny toårig periode. 
8. Indkomne forslag 
- Der er ikke indkommet forslag. 
9. Eventuelt  

 

                        
 
 
Bestyrelsen på Lødderup Fri 
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Forårsrengøring fredag d. 8. april kl. 16-19 

• Husk forårsrengøring på fredag. 
 
Fagugen op til påske 

• Der er vedhæftet deltagerlister for de forskellige lande. De elever, der er på Danmark 
og Australien, må meget gerne medbringe sten, der kan males på. 

• Ugens program: 
o Hver dag begynder kl. 8.10 med morgensamling i fællesrummet. Alle dagene 

med undtagelse af fredag slutter kl. 13.10,  
o Torsdag skal 0.- 4.- klasse se teaterforestilling i Ørding, og 5. – 8. klasse tager 

til Bjergby for at se teater. 
o Fredag slutter kl. 12.00 efter fernisering, hvor ugens produktioner udstilles. 

 
Indskoling Bh-kl. 

• Forældremøde onsdag 6/4 kl. 19 

Mellemtrin 4. kl. 

• Vi har i 4. kl. haft et forløb med fantasy, og hver elev har skrevet deres egen fantasy 
bog på 8 kapitler samt lavet et verdenskort til historien. I ugens løb var de i 1. og 2. 
Klasse og læse bøgerne for dem. 
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5. kl. 

• Skole/hjem-samtaler d. 25. og 26. april 
6. kl. 

• Skole/hjem-samtaler d. 5. april.  
 
Udeskole tirsdag d. 19/4 

• Udeskolen kommer til at foregå på moler-museet  
Overbygning 7. kl.  

• Skole/hjem-samtaler d. 4.-, 5.- og 6. april. 

 
SFO-Nyt 

 
Næste uges aktiviteter 

• Påskepynt og gækkebreve 

• Klapjagt og krybskytteri på påskeharen (vi stjæler dens æg, mindst!) 
 
Tweens 

• Videooptagelser til Stormester 
o Der laves hold i næste uge 

 
Spirer  

• De har haft en god dag, og alle har hygget sig  
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God weekend 
Flemming & Frank 
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