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Fredagsbrev 20. januar 2023 
Klasseinfo 

Alle Bestyrelsesnyt 

• Bestyrelsen vil gerne ønske alle et godt nytår  
Nu er det godt og vel et halvt år siden, at vi blev valgt til bestyrelsen. Siden da har 
vi stået for bl.a. en hovedrengøring, haveaften, vedtaget budget for 2023, holdt øje 
med at alle de forskellige krav til en skole som vores bliver overholdt fx 
arbejdsmiljølovgivning med APV’er og lignende. 
Vi har etableret et vedligeholdelsesudvalg, der prøver at prioritere vores midler og 
arbejdsopgaver bedst muligt. Det har blandt andet resulteret i, at vi har fået 
renoveret lofter i gymnastiksal og i de ældste elevers garderobe. Vi har også aftalt, 
at vi vil prioritere maleopgaver udendørs, så vi håber på godt tørt og stabilt vejr i 
løbet af foråret, så vi kan få det gjort i fællesskab. 
En del af os har også været på bestyrelseskursus i Dansk Friskoleforening, som vi jo 
alle er medlem af. Det har bekræftet os i, at vi er ret privilegerede som skole, vi har 
alle de børn og elever, vi kan ønske os og dermed økonomi og ro til at udvikle 
børnehave og skole bedst muligt.  
Med hensyn til økonomi er vi jo ramt af prisstigninger i samme grad som alle andre. 
Det er ærgerligt, men vi klarer heldigvis skærene og håber, det vil gå den rigtige vej 
med priserne i 2023. 
Vi har, sammen med de andre friskoler på Mors, mødtes med kommunalbestyrelsen 
for at tale om friskolernes rolle på Mors. Vi er jo et af de steder i Danmark, der har 
flest børn i friskoler, faktisk en tredjedel af øens skoleelever. Det er dejligt at mærke 
opbakning og samarbejdsvilje fra alle politikkerne. Det er heller ikke en selvfølge i 
alle kommuner. 
Det er også dejligt, at så mange bakker vores skole og børnehave op. Det kan blandt 
andet ses af, at vi har ventelister i 2024 og -25 og er ved at have lukket for 
indskrivning til skolen i 2026 og -27. Det er jo en fantastisk situation at være i, som 
vi alle kan være stolte af.  
Til sidst så husk: Vi har  generalforsamling torsdag d. 20. april- husk at forslag til 
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. 
 
På bestyrelsens vegne  

Pia 
 

Snevejr  

• Vi har fået infobrev fra Nordjyllands Trafik ang. aflysning/forsinkelse, hvis vinteren 
rammer os. Det er medsendt. 

• Får vi sne i så store mængder, at vi er nødt til at aflyse undervisningen, vil vi 
orientere på hjemmesiden på kalenderen. Der vil det fremgå, hvis skolen er lukket. 
Herudover kommer der meddelelse på P4-Midt Vest, hvor vi også meddeler 
lukning.  

Hovedrengøring 

• Der er hovedrengøring fredag d. 3. februar kl, 16-19. Listen med deltagere sendes 
på mandag, når Lisbeth er tilbage fra sin utidige ferie!!! 
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Overbygning 9. kl.  

• Onsdag formiddag er der biografbesøg. Eleverne skal se ”Intet”. Det foregår i skoletid og 
med bus. 

 
God weekend 

Frank 

SFO-nyt 
 
 
Næste uges aktiviteter: 

• Der vil være mulighed for Nerf-krig i gym  mandag , tirsdag og torsdag eftermiddag. Man 
medbringer selv våben men ikke skud. 

• Der tilbydes div. kreative sysler både i SFO og sløjd. 
 
Svømning for Tweens 

• Tweens tager til svømning fredag den 10 februar. Mere info når vi nærmer os dagen. 
 

God weekend 

Flemming 
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