Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 8. maj 2013 (www.fritime.dk)
Have-/Arbejdsaften onsdag d. 15. maj kl. 16-21
Som I kan se længere nede i brevet, er der en del opgaver medbring redskaber (i særdeleshed skrabere, stiger til
vinduer, men også haveredskaber, skruemaskiner mv.)
Klasseinfo
Alle
Idrætsundervisning foregår ude fra nu og til sommerferien, så medbrig tøj og kondisko!
I forbindelse med afgangsprøven er der lidt forandringer for øvrige elever pga. behov for hjælp til
prøveafviklingen.
Indsk.

Plan for Skole-hjemsamtaler i uge 20 og 21 (13.-24. maj) er sendt med email. Den ligger også
nærmere tidspunkter kommer.
Idrætsdag i Bjergby d. 23. maj.

3.- 4. årg

Overnatning på skolen 30. april. Sæt X i kalenderen

9. årgang






På hjemmesiden er der orientering under ”9. årgang” vedr. prøvetidspunkter mv. Man skal
kun til prøve i samfundsfag, hvis man ikke har tysk.
Overnatning 30. maj hos Britt
Blok-dage i tysk onsdag d. 15.- og tirsdag d. 21. maj
Regeringen afsatte i foråret en stor pose penge til bl.a. rabatter på periodekort til kollektiv
trafik, og særligt til unge under uddannelse. Det er der kommet et nyt produkt ud af, som
hedder et ungdomskort. Ungdomskortet afløser bl.a. det nuværende HyperCard.
Ungdomskortet kan købes af alle mellem 16-19 år, alle der går på en SU-berettiget
ungdomsuddannelse (fx gymnasiet, handelsskolen eller teknisk skole) og SU-berettigede
studerende på videregående uddannelser.
For de elever der skal starte på en ungdomsuddannelse efter sommerferien i år, vil det nye
ungdomskort kunne bestilles fra medio juni 2013. Kortet skal bestilles i så god tid som muligt,
og senest 14 dage før skolestart, for at den studerende kan være sikker på at få sit periodekort,
inden han eller hun skal bruge det. Kortet koster 300 kr. pr. måned og giver adgang til fri
transport indenfor Region Nordjyllands grænser og rejser med bus og tog til børntakst udenfor
Region Nordjylland. Det kan man alt sammen læse meget mere om på www.ungdomskort.dk,
hvor der også er mulighed for at bestille sit ungdomskort.
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SFO-NYT

Afslutning for 3. Klasse:
Mandag d. 13. maj holder vi afslutning for 3. Klasse. 3. Klasse skal i svømmehallen og når de kommer tilbage i
sfo’en , vil der være pizza og kage til alle. Vi vil gerne om I vil vente med at hente jeres børn til efter kl. 15.00
denne dag.
God weekend
Frank

Opgaver

Medbring

Antal personer

Bygning af blomsterkasser og
opfyldning med muld

Skruemaskiner, sav

4

Klipning af hække
Ryde bed foran skolekøkken
Reparere hegn ved terrasse (fællessal)
Diverse ukrudt
Ret bed under kontorvinduer (Muld)
P-plads afretning
Fejning af skolegårdsområde
Maling af legehuse
Maling af bænke
Maling af kælderindgang
Maling af vinduer
Maling af bålhus, snittehus
Maling af fyrrum

Hækkeklippere
Spader mv.
Skruemaskiner
Hakkejern mv.

2
4
2
6-8

(maskine, skovle, trillebøre)
Koste, skovle, trillebør)

3
3-4
4
5
2
10
8
3

Skrabere, spartler, stiger
Stiger
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