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Fredagsbrev 22. april 2022 
 

Alle Generalforsamling  
- Hvor mange ansatte har Lisbeth betalt løn til i sin tid som kontorchef Lødderup 

Fri? 178 ▫, 257 □ eller 312 ▫ 
Det spørgsmål fik I ikke svar på generalforsamlingen igår aftes. Men det 
rigtige svar er 312 mennesker har været ansat i kortere eller længere perioder 
på Lødderup Fri siden 2005, da Lisbeth blev ansat.  

 
 

Var det øens bedste generalforsamling? Det var ihvertfald en god 
generalforsamling. Det var dejligt at se mange nye ansigter til 

generalforsamlingen. Det er rart som bestyrelse og ansatte at opleve interesse 

og opbakning til arbejdet og at kunne dele glæden over, at det går godt for 

Lødderup Fri.  
I mit indslag talte jeg om de bekymrende tendenser, som Sundhedsstyrelsen 

trivselsundersøgelse for unge mennesker afslører. 50 % af unge piger/kvinder 

føler sig stressede, 30 % oplever dårligt psykisk helbred. Drenge/ unge mænds 
andel er mindre, men stadig alt for høj. Mange unge er overvægtige i en 

bekymrende grad, når man tænker på de langvarige effekter af en usund 

livsstil.   

Det skal vi voksne, forældre, lærere og pædagoger tage alvorligt. Det er os, der 
skal tage vare om ”vores” børn og gøre dem til livsduelige mennesker. Der er 

mange faktorer, der spiller ind, og vi har ikke indflydelse på dem alle, men vi 

skal gøre det vi kan, sammen.  

I den forbindelse har vi som friskole de bedste muligheder for at handle. Vi 
bestemmer selv, hvordan vejen skal være fra børnene starter i 

vuggestue/børnehave og til den dag de skal videre i 

ungdomsuddannelsessystemet og livet i særdeleshed. Det er en enestående 

frihed, vi har i den danske skoletradition, men den forpligter os også til at få 
gjort vores bedste, som voksne, der kan gøre en forskel. Så vi skal fastholde 

vores fokus på det rolige børneliv og det hensynsfulde menneske, og gøre 

vores til at den dårlige statistik ændres. 
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Søren takkede af efter otte år i bestyrelsen, og det betød, at der skulle vælges 

mindst et nyt medlem til bestyrelsen. Det blev John Andersen (far til Simon, 4. 
kl. og Julie 6.kl.), der blev valgt. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand Pia Lassen Olsen, næstformand Anja Bundgaard, kasserer Fie 

Thinggaard, sekretær Kristine S. Holm, Malene Ris, Lene Krog og John 
Andersen. 

                    
Hovedrengøring 

• Tak for indsatsen. Det var dejligt at møde ind til en ren skole. Der er et enkelt 
hængeparti, som vi regner med at lave en opsamling på med de af jer, der var 
forhindrede i at deltage før påske. I hører lige nærmere. 

 
Fra Morsø Kommune har vi fået følgende: 
 

Sommerskole for skolebørn 

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt - og dermed også sommerskolerne, hvor 

ferieramte skoleelever kan prøve kræfter med spændende tilbud arrangeret af øens 

foreninger. 

Det kan være alt lige fra sjove, udfordrende fysiske aktiviteter til kreative inputs. 

Sommerens forskellige tilbud kan ses på Morsø Kommunes hjemmeside under menupunktet 

"Sommerskole”: https://www.mors.dk/borger/kultur-og-fritid/sommerskole-og-

sommeraktiviteter 

Siden opdateres løbende 

 
 

 
Indskoling Bh-kl. 

• Forældremøde onsdag d. 27. april kl. 19 

• Sundhedsplejerske kommer tirsdag d. 26. april. 

 

IS 

• Udrugningsprojekt 

Det er tid for at ruge et nyt kuld kyllinger ud. De elever, der har mulighed for det, må 
gerne medbringe befrugtede æg, dog max to pr. barn. 

Mellemtrin 5. kl. 

• Skole/hjem-samtaler mandag d. 25. og tirsdag 26. april 

 

4.- og 5. kl. 

• Ungdomsskolen kommer og underviser i omgangen med sociale medier 

På tirsdag d. 26. april kommer Morsø Ungdomsskole og hjælper de unge mennesker 
med at navigere i den brogede verden. 
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Udeskole til molermuseet i tirsdags 

 
Mellemtrinnet var i tirsdags på tur til Molermuseet på Nordmors. Vi fik en guidet 

rundtur på museet og derefter var eleverne på fossiljagt. Det lykkedes heldigvis at 
finde nogle spændende aftryk i molergraven. Til sidst gik vi med tidsstien hen til 

Skarregård, hvor bussen ventede. 
 

 
SFO-Nyt 

 
Solcreme 

• Sommeren er kommet til Lødderup, husk at give jeres børn solcreme på eller giv dem noget med. 
 
Legetøj og cykler 

• Der har været lidt forvirring om hvornår spirerne må have legetøj og cykel med. Det må de hver dag 
men på eget ansvar, og de skal have cykelhjelm på når de cykler.  

 
 
Aktiviteter 

• Næste uge byder på de sædvanlige sfo-aktiviteter 

• Tøsefnider for 4. klasses piger torsdag kl 13.15 

 

Stormester for tweens 

• Tirsdage og onsdage i uge 17 og 18 kl, 13.10-16, laver vi optagelserne til dette års stormester, derfor 
vil det være en rigtig god ide, at de tweens som har meldt sig på hold, er til rådighed på matriklen på 
disse tidspunkter.   
De tilmeldte hold  
1. Mads, Karoline, Luna, Liva og Josefine  
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2. Carl V, Simon, Frederik T, Felix, Carl K og Anders  
3. Frida, Karla og Evelin  
4. Marie, Astrid og Sebastian 
5. Gro, Petra og Philippa   

God weekend 

Frank 
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