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Fredagsbrev 3. februar 2023 
Klasseinfo 

Alle Hovedrengøring i eftermiddag 

• Der er hovedrengøring kl. 16-19.  
Medbring gerne diverse redskaber, spande, klude, måske en støvsuger og/eller en 
vinduesskraber. Trappestiger er også i høj kurs. Vi mødes i fællessalen og 
bestyrelsen fordeler jer på områder og opgaver. Efterfølgende sluttes der af med 
pizza. 

 
Skitur for 8. og 9. kl. 

• Vi er alle vel hjemme fra superfin skitur og ingen alvorlige skader. Hvis man i et 
langt lærerliv kommer til at glemme, hvorfor man blev lærer, så kan jeg kun 
anbefale at rejse på skitur med vores klasser. Og når  en buschauffør  efter 1300 
km.’s kørsel siger ”Tak for turen, det har været en fornøjelse, at være sammen med 
jer”, så bliver man godt nok stolt af at være fra Lødderup Fri. Så tak for lån af jeres 

børn i en uge. Vi låner dem gerne igen    . 

 
Tre skihajer, der ruler the world! 

 

Indskoling Bh-kl. 

• Sundhedsplejersken kommer tirsdag og torsdag. 
Mellemtrin 6. kl. 

• Der er bibliotekstur på tirsdag. 
Overbygning Idrætsdag på Sydvestmors Friskole fredag 

• Der er fælles idrætsdag for friskolernes ældste elever på Sydvestmors Friskole. 
Der kommer nærmere info i løbet af ugen. 

 
God weekend 

Frank 
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Næste uges aktiviteter  
Mandag:  

• Fællesmøde for Tweens 14 – 14.30  

• Yoga i gym. 

• Spilledag for indskoling. Vi forsætter med spilledag hver mandag frem til påskeferien.  

Grunden til at man må medbringe elektroniske enheder er, at vi gerne vil blive klogere på 

fordele og ulemper ved disse medier.  Jeg håber, at vi, med den viden vi opnår, kan bruge det 
pædagogisk fremadrettet. Kan vi f.eks. bruge noget af det i de daglige aktiviteter og eventuelt  

finde inspiration til at skabe et miljø for børnene, der bidrager til samarbejde og fælles 
interesse, uden iPads? 

Tirsdag 

• Lav din egen MGP-pynt  
Onsdag 

• Tweens: Test din smag  

• Evt. bål afhængig af vejret  

Torsdag  

• Sløjd  

• Krea  

Fredag  

• Svømning for Tweens. Man kan vælge at cykle eller blive kørt. Skal man hentes ved 

svømmehallen, skal det senest ske kl. 15.30  

God weekend 

Heidi N, Camilla & Flemming 
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