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Fredagsbrev 17. juni 2022 
 

Alle Sommerhilsen fra bestyrelsen 

Endnu et skoleår er ved at være gået, og vi kan se tilbage på et år, hvor alt næsten har været helt 
normalt. Vi har igen kunnet afholde haveaften og rengøringsdage. Det er dejligt, at så mange 
deltager til disse arrangementer, og man ser, hvordan der både bliver arbejdet og hygget. Der har 
været afholdt generalforsamling, også her var der stort fremmøde, og der blev set tilbage på året, 
der er gået, og frem mod hvad der kommer til at ske i det nye år.  
Vi, i bestyrelsen, vil gerne sætte mere fokus på hvad det egentlig er vi laver, vi vil forsøge at 
være lidt mere synlige fremadrettet, og fortælle jer lidt, om hvad det er vi laver.  
På skoleårets sidste bestyrelsesmøde fik vi bl.a. planlagt haveaften op til skolestart og fik 
sammensat et vedligeholdelsesudvalg, så vi kan få igangsat nogle at de spændende projekter, der 
står på vedligeholdelsesplanen.  
Skulle du sidde med et ønske om at være en del af vedligeholdelsesudvalget, må du meget gerne 
kontakte os, for vi er sikre på, at der en masse forældre, der har nogle kompetencer som vi kan 
bruge. 
 

 

Som altid til vores bestyrelsesmøder 
fik vi også kage – skulle du være 
fristet af kagen, så husk, der er 
generalforsamlingen igen næste år, 
hvor vi håber, at der er flere der vil 
stille op til bestyrelsen.     
Lødderup Fri har i øjeblikket 230 
børn, fordelt på vuggestue, børnehave 
og skole, og ca. 160 familier. Mange 
nye familier er kommet til i løbet af 
året, og vi håber I er blevet taget godt 
imod, og er faldet godt til.  
 

I ønskes alle en rigtig sommer. 
 
På bestyrelsens vegne 

Pia Olsen 

 
Afslutningsfest for alle elever og forældre onsdag d. 22. juni kl. 18-20 

• Afslutningsaftenen falder i år på en onsdag for ikke at komme i karambolage med Sct. 
Hans arrangementerne. Det er er et par år siden, at vi sidst kunne samles og få taget 
afsked med vores ældste elever og få ønsket hinanden god sommerferie. 

• Traditionen er at hver familie medbringer mad til sig selv og en kage til et stort fælles 
kagebord, der sættes op i fællessalen. Man medbringer selv bestik og drikkevarer. 
Efter maden er der et indslag fra nogle elever og derefter tager vi afsked med 9. kl.  
Til slut går vi til kagebordet og får sagt god sommerferie til hinanden. 
Det plejer at være et hyggeligt arrangement, hvor vejrguderne (næsten) altid holder 
hånden over os. 
3. klasses forældre sætter stole og borde op til os i skolegården med bordkort. 
Arrangementet slutter ved 20- tiden. 
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• Vi skal indsamle bøger til optælling. 
Alle bedes medbringe bøger til aflevering mandag. 

• De elever, som forlader skolen, skal aflevere deres nøgle til garderobeskabene. 
 

Sidste skoleuge for eleverne 

• Mandag og tirsdag er klasselærerdage fra 8-13. for de elever, der ikke er ude af huset. 

• Tirsdag er 7. i Jesperhus og 8. og 9. kl. i Fårup Sommerland  

• Onsdag mødes vi kl. 8.10 og slutter af sammen kl. 12, før vi jo alle mødes kl. 18 til 
afslutningsfesten. Onsdag er sidste skoledag for alle elever på nær 7. kl. 

• Torsdag mødes 7. kl. med lærerne kl.  8-13 og får gjort skolen sommerklar. 
 

Mellemtrin 5.- og 6. kl. fodboldturnering i Ungdomsskolen 

  
Et hold fra Lødderup nåede finalen, men tabte i straffesparkskonkurrence. Det var en god dag for 
alle. 

  
 

SFO-Nyt 
 

Nu er sommerferien lige om hjørnet!        
Derfor får vi ryddet op i krogene, så skolen er klar til det nye skoleår.  

Glemmekassen tømmes onsdag eftermiddag, så husk at få kigget i den inden        
 

Spirer  
Mandag tager spirerne på landet. Derfor skal de være på skolen 8.10 
Husk 2 madpakker, drikkedunk, tur taske, ekstra tøj og udetøj efter vejret (og 

solcreme på fra morgen af)       
 

Royal Run    
Endnu en gang fik vi afholdt et fantastisk løb, med børn som virkelig 
engagerer sig 100%. Det er skønt at se den gode energi og sammenholdet 

til at hjælpe og motivere hinanden børnene imellem         
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Danmarks rekord  
Mandag vil vi afslutte vores plan om at slå Danmarks rekorden for længste snobrød. Det bliver spændende 
og se om vi kan nå helt i mål og eventuelt komme med i næste års rekordbog. Bål og snobrød bliver lavet 
efter skoletid, og vi regner med at være færdige omkring kl. 16.  
 

Sommerferie i SFO  
Vi går i ferie stemning lige om lidt og derfor kan vi godt finde på at tage på små 
ture ud fra skolens område. Derfor vil vi gerne, at de, som skal være i sfo i ferien, 
møder ind senest kl. 10, så I er sikre på, at der er nogen til at tage imod jer.  
  

 

 

 
God weekend 

Frank 
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