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Fredagsbrev 28. juni 2022 
 

  
Kære alle 

Tak for samarbejdet gennem året, det har som sædvanlig været en fornøjelse. 
På skolen er vi næsten klar til det kommende år, der bliver med et par nye ansigter og et enkelt ”gammelt”. 
Christian Søndergaard er, som nævnt i et tidligere fredagsbrev, blevet ansat og skal bl.a. være klasselærer i 3. 
kl. sammen med Britt. 
Annika Mortensen er blevet ansat som vikar for Daniella, der skal på barsel. Vi havde regnet med, at dette 
var en opgave, der skulle varetages af Mette Hofni, men hun fik jo tiltusket sig drømmestillingen på Skive 
College. I stedet blev det Annika, der passede ind i puslespillet. 
Victoria Broadley vender tilbage skolen, efter en afstikker til det kommunale. Hun bliver en del af hverdagen 
i 2. klasse. 
Sammen med resten af den gamle stamme, føler vi os således godt rustede til det kommende skoleår og skal 
bare lige have overstået sommerferien. 
 
Skolestarten er helt efter traditionen: 
Haveaften mandag d. 8. august kl. 16-19 

• Vi (gerne med børn) mødes mandag d. 8. august kl. 16 til haveaften og får udeområdet ”civiliseret”.  
Det er en god idé at medbringe haveredskaber. 

• 17.30 er der kort forældremøde for Mellemtrinnet og derefter fælles spisning kl. 18.  

• 18.30 er der korte forældremøder for Indskolingen og overbygningen. 
 
Første skoledag for indskolingen tirsdag d. 9. august kl. 8.30-13 

• Bh-kl. – 2. kl. møder i fællessalen til fælles opstart. Herefter fotograferes de nye elever med deres 
forældre på den røde løber. Efter kl. 13 er SFO åben for de elever, der har behov for pasning. 

  
Første skoledag for alle elever onsdag d. 10. august kl. 8.10-13 

• Alle elever møder 8.10 til morgensamling og får deres ”makkere”. 

• Onsdag er klasselærer-dag fra kl. kl. 8.10-13. 

• Torsdag og fredag er skoledage efter skema. 
 
 
Kontoret lukker torsdag d. 30. juni og åbner tirsdag d. 2. august.  
Hvis der er behov for kontakt til skolen, så er I altid velkomne til at ringe på 30132524 eller sende mail til 
frank@l-fri.dk. 
 

 
Med ønsket om en god sommer til alle 

Frank 
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