
 

      
________________________________________________________________________________ 
      Telefon   9772 4566                           kontor@l-fri.dk 
  
                    
             

 

Fredagsbrev 29. april 2022 
 

Alle Skriftlig eksamen mandag til onsdag 

• I forbindelse med 9. kl.’s eksaminer bliver der en del omrokering af lærere for 
at få afviklet prøverne. Så hvis man er heldig, kommer man til at se nogle nye 

ansigter i nogle af klasserne     

 
Skolefest 

• Elevforum arrangerer skolefest torsdag den 5. maj 

Det bliver helt i ånd med traditionen før corona med festtemaer i klasserne, 
diskotek, slushice, popcorn og masser af hoppeborge, rodeotyre og hvad hjertet 
kan begære. 
Så lige nu krydser vi fingre for, at vejrudsigten holder! 

• For indskolingen festes der fra kl. 17-19. For de øvrige elever kl. 17-20. 

• Bemærk at der kan være kommet særskilte breve ud fra klasselærerne. 
Indskoling Bh-kl. 

• Sprog-Fitness 

Bh-kl. tager til Sprog-Fitness på biblioteket på fredag d. 6/5. Vi håber, det bliver en 
inspirerende oplevelse. 

• Udklædningstøj 

Børnehaveklassen kunne godt bruge udklædningstøj/-effekter, hvis der er noget i 
overskud i de små hjem. 

Mellemtrin Udeskole tirsdag 

• Turen går til Mollerup Mølle, hvor eleverne skal på virksomhedsbesøg. 
Husk cykel, cykelhjelm. 

6. kl. 

• Sandsynlighedsberegning 

 

  
Overbygning 7. kl. 

• City of Educatia tirsdag 3/5 kl. 8.10-13.50 

Der kommer besøg af Sundbys 7. klasse til en fælles uddannelsesdag omhandlende 
erhvervsuddannelser, som Ungdomsuddannelsesvejledningen på Mors står for. 
Bemærk mødetidspunktet, nu hvor konfirmationsforberedelsen er et overstået kapitel. 
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9. kl. 

• Eksamensplanen for skriftlige eksaminer i den kommende uge: 

o Mandag kl. 9-12.30 Skriftlig dansk fremstilling 
o Tirsdag kl. 9-13 Færdighedsregning og matematik u/ hjælpemidler 
o Onsdag kl 9-10.30 Retstavning og læseprøve 

• Eleverne skal møde senest 30 min. før prøverne. 

• Der er sendt brev ang. prøver fra klasselærere. 

 
SFO-Nyt 

SFO  

Husk at komme i god tid, hvis I skal have morgenmad. Morgenmaden pakkes væk kl. 7.45.  
Den næste uge vil byde på aktiviteter som volley- og hockey kamp, sløjd, find Holger, traktor 

byggeri og meget mere ….        

 

 

Spirer 

I næste uge vil spirerne arbejde med bondegårdstema, som også bliver vores 
tema til skolefesten.  
De må derfor rigtig gerne have bondegårdslegetøj og papkasser med i næste 
uge.  
Tirsdag d. 3. maj tager vi på tur, derfor må alle spirer gerne være her til kl. 9.   
Husk tilmelding til skolefesten torsdag d. 5. maj kl. 17. Forældre er velkomne 
til at deltage men ikke noget krav. Tilmelding sker til SFO- personalet. 
 
 

Tweens  

Tirsdag og onsdag er der endnu engang optagelser til stormester, derfor er 
det vigtigt ,at de som har skrevet sig på hold, bliver efter skole og frem til kl. 16. 
Opgaverne bliver komplicerede for de andre holdkammerater, hvis man ikke deltager på det hold 
man har meldt  ig på.  
De tilmeldte hold  

1. Mads, Karoline, Luna, Liva og Josefine  

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   
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