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Frijsendal fritid

0. klasse fik besøg

På tirsdag og onsdag går det
løs med kalenderårets sidste
fagdage. Hvis andet ikke er
udmeldt fra faglæreren, så
starter dagen kl 7.50 og slutter
13.25

Tirsdag fik vores 0. klasse besøg af en anden 0. klasse fra
Åbyhøj. En god tradition, hvor vi besøger hinandens skoler. Da
de ankom efter en lang bustur, skulle de jo lige forbi toiletterne
og vi hører jo meget, når vi sidder på kontoret. Her var der en
af vores besøgende børn, der udbrød: “Prøv lige at se - De har
rene toiletter - det troede jeg ikke, man kunne på en skole”.

Terminsprøver
På tirsdag og onsdag afholdes
der terminsprøver i dansk og
matematik for vores 8. og 9.
klasse.

Opstarts-samtaler
På mandag taler vi med de
resterende forældre til
kommende børn i skolespirertilbuddet.

Arbejdstilsynet
I onsdags havde vi besøg fra
arbejdstilsynet. De skal jo
gerne komme forbi ca. hvert 2.
år. Denne gang er det især det
psykiske arbejdsmiljø, de
undersøger.

Ledige pladser
Vi har stadig et par ledige pladser med opstart i skolespirerne
til marts.

Bordtennis
Onsdag aften kl 20 efter Frijsendal fritid er der mulighed for
unge og voksne at komme og spille bordtennis her på skolen.
Det er skolen og idrætsforeningen, der er gået sammen om
dette og prisen er et medlemskab i idrætsforeningen.

Støtteforening og skole
Tirsdag afholdte vi vores årlige fællesmøde mellem
skolebestyrelse og bestyrelsen for skolens støtteforening. Her
får vi talt sammen om, hvad vi beskæftiger os med i de 2
bestyrelser og hvordan vi kan hjælpe hinanden. Vi er utrolig
glade for det kæmpe stykke arbejde, som vores støtteforening
bidrager med og vil gerne takke dem for deres indsats og det
gode humør, de går til opgaven med!

