Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 5. oktober 2012 (www.fritime.dk)
Vedrørende rengøring på skolen lørdag d. 13. oktober
Rengøringen er blevet omorganiseret ud fra de tilbagemeldinger, der har været. Der er derfor
vedhæftet en rengøringsoversigt til fredagsbrevet, hvor man kan se hvilke områder, man
fortrinsvis skal stå for.
Hver familie skal – udover sommerrengøringen hvor alle deltager - 1 gange i løbet af hvert skoleår
deltage i en af skolens to hovedrengøringer. Dagen starter med fælles morgenkaffe kl. 8.30 –
hvorefter rengøringen starter, afsluttes kl.13.00. Rengøringen skal være social og hyggelig. Det er
altid godt med egen spand og klud, også til vinduer. Stiger er en mangelvare, derfor medbring
gerne både lange og korte. Støvsugeren er altid hos de andre der gør rent, så tag endelig din egen
med hvis du vil ha’ det til at glide. Undervejs vil der være øl og vand
Hvis man er forhindret finder man selv nogen at bytte med fra ”vinterferieholdet” og orienterer
Henrik eller Tania i bestyrelsen.
Lørdag den 13. oktober ( uge 41 )
0. kl.
Lone og Brian (Andrea) – Kristine og Lars (Anna) – Anne Marie og Jørgen (Clara Johanne) – Lene og Kent (Johanna)
1. kl.
Malene og Ali ( Amina ) – Helle ( Christoffer ) – Kristina ( Nanna ) – Lena og Johnny ( Mathias )
2. kl.
Henriette og Johnny ( Mikkel ) – Dorthe og Thyge ( Kathrine ) – Janni og Jakob ( Magnus )
3. kl.
Sussie og Kjeld ( Amanda ) – Susanne og Jacob ( Ida ) – Camille og Herluf ( Malthe ) – Jette og John ( Kathrine ) –
Kirsten og Peder ( Laura ) Jørn og Annemarie (Andreas)
4. kl.
Joan og Svend ( Anne og Stine ) – Ulla og Henrik ( Jeppe ) – Elin og Allan ( Josephine ) – Lene og Erling ( Mathias ) –
Maj-britt og Jan ( Stine )
5. kl.
Jannie og Karsten ( Oliver ) – Lone og Henrik ( Philip ) – Gitte og Tommy (Mia) – Pernille og Thomas (Mikkel) Brian
(Stefanie)
6. kl.
Vivian og Kim ( Amalie ) – Gitte og Tommy ( Emilie ) – Bente og Jan ( Louise ) - Lene og Lars (Lenette) – Britta og
Preben (Maja) – Lars (Rikke)
7. kl.
Pia og Allan ( Daniella og Jennifer ) – Hanne og Poul ( Nikolaj ) – Lene og Lars ( Lennart ) – Britta ( Morten ) – Anja
og Morten ( Magnus )
8. kl.
Ea og Henrik ( Katja ) – Ulla og Jens ( Kamilla ) – Helle og Niels Otto ( Daniel ) – Bitten og Tage (Andreas) – Susanne
og Gert (Alex) – Julie og Ulf (Birk) – Ea og Verner (Kristine) - Lise og Claus (Lars) – Lisbeth og Lars (Marcus) 9. kl.
Mona og Jens Ole ( Emilie og Mikkel ) – Mette og Martin ( Morten ) – Maja og Herluf ( Mads ) – Mona Lisa og Benny
( Tobias ) – Anne Lis og Niels Peder ( Lene og Lars ) – Inger og Tom ( Malene ) – Marian og Hans Jørgen ( Christian )
– Susanne og Gert (Christina) - Kirsten og Jens Erik (Mette)
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Klasseinfo
Efterlysning
Fredag d. 12. oktober er der motionsdag på Lødderup Friskole, så vi vil gerne efterlyse nogle
forældre til at skære frugt og bage boller i skolekøkkenet.
Hver elev bedes medbringe mindst et stykke frugt og komme omklædte til selve motionsdagen.
HUSK: godt humør og masser af krudt i røven, til de mange kilometer vi skal løbe.
Hilsen Pressegruppen - Cille, Malene, Lena og Thea.
Faguge for hele skolen
I næste uge har vi som før nævnt faguge, hvor 9. klasse står for undervisningen der tager udgangspunkt i den
landsdækkende kampagne ”Aktiv rundt i Danmark”. De er delt op i tre grupper, som vil være sammen med
henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen (7.-8. kl.).
Fredag er motionsdag, hvor hele skolen deltager samlet.
9. klasse arrangerer dagen og vil bl.a. stå som poster rundt på ruterne.
Praktiske oplyser om faguge 41:
Mødetid:
Mandag – torsdag: Kl. 8.10 – 12.45
Fredag: Kl. 8.10 – 11.35 (motionsdag)
Påklædning: Alle skal have tøj med, som man kan bevæge sig i, samt tøj til udeaktiviteter. Mellemtrin
skal have løbesko med til alle dage.
Fredag skal alle huske gode sko til løb!
Alle skal huske madpakke, drikkedunk og penalhus til hver dag.
Indskolingen skal huske skema med nøglehulsting til mandag.
Der er ikke læseløft om morgenen!!
Indskoling: Marianne har fået nyt telefonnummer: 61756690
5. årg. skal til skoleskydning mandag aften.

Bestyrelsesnyt - Oktober 2012
Sommeren er slut, og vi er godt i gang med den første del af skoleåret, hvorfor det er ved
at være tid til nyt fra skolens bestyrelse.
Fra bestyrelsens side vil vi gerne sige velkommen til nye og ”gamle” elever og deres forældre,
og vi håber, at vi alle får et godt skoleår.
Kommunikation fra bestyrelsen:
Bestyrelsens arbejde omhandler mange områder omkring den daglige drift, økonomi,
personale, elever mm. hvilket betyder, at dele af bestyrelsens arbejde er underlagt
tavshedspligt. Derfor er det tidligere blevet bestemt, at ”Bestyrelsesnyt” er bestyrelsens måde
at orientere forældre og elever omkring de ting, som vi arbejder med, og som har relevans
for andre end ledelsen og bestyrelsen.
Cykelhjelme:
Motion er sundt og derfor noget, som vi skal være med til at motivere eleverne til at dyrke,
men det skal være under forsvarlige rammer. Cykling er meget udbredt i de yngre klasser
og i SFO’en, hvilket har givet anledning til flere henvendelser om brugen af cykelhjelme.
Fra bestyrelsens side vil vi ikke tvinge folk til at bruge cykelhjelme på skolens areal, da det
vil berøre alle klassetrin, hvilket kan give problemer i de store klasser.
Vi vil dog opfordre jer forældre til at tage en snak med børnene (især i indskolingen og
mellemtrin) omkring brug af cykelhjelme, så vi dermed kan være med til at gøre ”legen”
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mere sikker.
Hovedrengøring:
Hovedrengøringen er et område, som hele tiden er under udvikling, da det er et område som
ofte er oppe til debat blandt forældre, men også i bestyrelsen. Vi arbejder på at gøre
hovedrengøring så optimal som muligt, så der ikke er tvivl om, hvad der skal gøres, hvornår
det er, og hvem der skal møde op til hovedrengøringen.
Busruter:
I forbindelse med det nye skoleår, er der mange, som er blevet berørt af ændrede busruter og
bustider fra de kommunale transportmidler. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi fra
bestyrelses side er lidt forundret over nogle af de ændringer, der er sket i forbindelse med det
nye skoleår.
Vi arbejder derfor løbende med at løse de transportudfordringer, som vi står med og er derfor i
dialog med kommunen på dette område.
2018 Udvalg:
I ledelsen og bestyrelsen arbejder vi løbende med at udvikle skolen, så vi kan give eleverne de
bedste muligheder og omgivelser. Vi har valgt at øge fokus på dette område, hvorfor vi har
bestemt, at en gruppe fra personale, ledelsen og bestyrelsen skal begynde at udarbejde en
2018 plan for skolen. Planen skal gerne resultere i en styrket og mere konkurrencedygtig
skole, hvor børn kan undervises på et højt niveau fra de starter i børnehave til de skal ud af 9.
Klasse.
Økonomi:
På den økonomiske front, kan man hele tiden læse omkring nye besparelser indenfor skole og
børnehaveområdet, hvilket også smitter af på vores skole, som udfordres på økonomien.
I ledelsen og bestyrelsen arbejder vi løbende med de økonomiske udfordringer, og vi er
allerede nu begyndt at kigge på budgettet for det kommende år. På trods af de mange
udfordringer, så ser tingene fortsat fornuftige ud og vi er optimistiske på vegne af skolen.
Afslutningsvis vil vi fra bestyrelsen blot gøre opmærksom på, at vi er på vej mod mørkere tider
(efterår og vinter), hvorfor vi vil opfordre alle til at være ekstra opmærksomme i forbindelse
med aflevering og afhentning af børn, så vi kan undgå ulykker på og omkring
parkeringspladsen.
På bestyrelsens vegne
Mogens Dahl Nielsen

SFO-NYT
3 nye i SFO’en:
Torsdag flyttede Bib, Bob og Boris, vores 3 kaniner, ind i ”pigeskuret”
Der er billeder på hjemmesiden.
Disko/Halloween:
Onsdag d. 31. oktober holder vi disko/halloween aften. Mere herom efter efterårsferien.
Er der nogen som har græskar, vil vi meget gerne have/købe dem!!
Efterårsferien:
Vi samarbejder med Børnehaven. Hvis du har tilmeldt dit barn, så husk at melde afbud, hvis I
holder fri en dag.
God weekend
Frank
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