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Fredagsbrev 10. juni 2022 
 

Alle Nye lærere det kommende skoleår 
Mette Hofni ansættes som barselsvikar for Daniella. Flere af jer kender allerede 
Mette, der har haft sin gang i huset det sidste års tid, så godt og vel. Dette 
ændrer ikke ved de udmeldinger, der har været omkring klasselærerfunktionen i 
kommende 8. kl. I den forbindelse ved vi nu også, at det er Karina Thøgersen, 
der er stand-in for Daniella som klasselærer i kommende 4. kl. så de kender 
hinanden    . 
Christian Søndergaard er også blevet ansat og kommer bl.a. til at varetage 
klasselærerfunktion i kommende 3. kl. Christian har været lærer i Århus i et par 
år og kommer tilbage til Mors med sin familie, 
Der kommer mere fyldige præsentationer af dem senere. 

Erasmus+ 
Vi får vores kolleger hjem fra Barcelona efter en lidt alternativ uge med nye 
ansigter i indskolingen. Der opstod noget sygdom i den planlagte fordeling, 
men det lykkedes at komme godt igennem.  
Det bliver spændende at se, hvilken inspiration, der kommer med hjem fra 
Spanien. 

Overbygning 9. kl.  

• Eksamen i mundtlig dansk tirsdag d. 14/6 

• Bjærge-fest 16. juni 
  

SFO-Nyt 
Tilmelding til Tweens 

• Eleverne i Tweens er automatisk udmeldt i forbindelse med sommerferien. Hvis I ønsker, at de skal 
deltage i det kommende år, skal I derfor lige melde dem ind igen. Tilmeldingsblanket er her. 
 

Royal Run  
• Traditionen tro afholder vi igen i år Royal Run, dette afholdes 

onsdag d. 15. juni fra kl. 14- 15, der vil være lidt forfriskninger, 
diplomer og selvfølgelig præmier at konkurrere om     . 

 
Ugens aktiviteter  

• Vi håber på bål vejr, så vi kan kokkerere lidt lækkert.   
• Derudover er vi i konkurrence og rekord humør, og vi vil blandt 

andet forsøge at lave verdens længste halskæde (målet er at den 
skal kunne nå rundt og skolen     ). 

 
Tweens  

• Tweens har til mål at slå danmarksrekorden for det længste snobrød, som er 3,65 meter, hvordan de 
vil bære sig ad, kræver nok en del planlægning i løbet af ugen, så det vil vi bruge lidt tid på at 
arrangere 

mailto:kontor@l-fri.dk
http://fritime.dk/media/2330/sfo-overbygningstilmelding.pdf
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Fredag d. 17. juni afholdes der LAN party for Tweens, yderligere informationer kommer 
senere.  
 
 
  
 

 

God weekend 

Frank 
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