
Referat, forældremøde i Friskoven d. 16. August 2018  22. August 22, 2018 

Kære forældre 

Tak for flot fremmøde til vores lille forældremøde i Friskoven d. 16. august 2018. 

 

Her er et kort referat: 

 

Trine gennemgik årets begivenheder: 

24. august =  Tønderfestival, foregår i skoletiden.  

 Forventet hjemkomst 14.30. Det er ok at medbringe lommepenge. 

24. august =  Kulturnat og løb i Sønderborg 

1. og 2. september = Loppemarked på skolen.  

Mulighed for indtjening til lejrskole. Vi hører meget gerne fra forældre, der vil 

hjælpe med bilvask.  

12. september = Forældremøde i Udgård. Uu-vejleder og ungdomsskolen deltager. 

Uge 39 og 40 = Historieprojekt (1. Verdenskrig + Genforeningen) 

Uge 39 og 40 = Ekstra brobygning for tvivlende 9. klasse-elever 

12. oktober = Motionsløb med Midtals. Sponsorløb – indtjening til lejrskolen – IKKE 

forældrebetaling, spørg onkler, naboer m.m. 

Uge 43 = Praktikuge, eleverne bør selv finde praktiksted. Kontrakt skal udfylde af 

praktiksted, forældre og skolen. 

16. november = Skoleskills kommer til Tandslet. Udgård deltager. 

Uge 49 = Projektopgave (eksamen for 9. klasse) 

Uge 50 = Fremlæggelser af projektopgaver 

19. december = Gospeldag, alle forældre er velkomne 

Uge 8 = Terminsprøver for 7. – 9. klasse i de skriftlige prøver 

1. marts =  Fastelavnsfest for Udgård 

1. marts =  Ansøgningsfrist til ungdomsuddannelserne for 9. klasse 

Uge 10 =  8. klasse introuge på ungdomsuddannelserne 

Uge 12 – 13 =  7. klasse teaterprojekt 

Uge 12 – 13 =  8. og 9. klasse har fællesfaglige forløb (til naturfagseksamen) 

Uge 17 =  Fagdage (9. klasse = naturfagsklar, 7. og 8. klasse = tyskuge) 

Maj =  Skriftlige prøver for 9. klasse, datoerne ligger på uvm’s hjemmeside 

Uge 20 =  Klassedage, forberedelse til lejrskole 
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20. maj =  Blå Mandag 

21. – 26. maj = Lejrskole, vi tager til udlandet i år (afrejse tirsdag, hjemkomst søndag) 

27. maj =  Fridag efter lejrskolen 

4. juni =  Alternativ idrætsdag (og sidste skoledag for 9. klasse – herefter læseferie) 

27. juni =  Skolefest og dimission 

28. juni =  Sidste skoledag inden sommerferien 

 

Derefter vendte vi muligheder for indtjening til lejrskolen, som i år går til udlandet og derfor er dyrere end 

de andre lejrskoleture. Destinationen offentliggøres, når et tilbud ligger klar. Lærerne fremlægger 

tilbud/budget på forældremødet d. 12. september. Der afgøres også, hvad forældrebetalingen skal ligge på. 

Sidste gang lå forældrebetalingen på 1.500 pr. barn. 

Forslag til indtjening: 

- Pizzasalg på skolen 

- Loppemarked 

- Lave juice 

- Sælge arbejdskraft (pudse vindue, vaske biler og lign.) 

- Kagesalg til forældremøde 

- Blomsterløg 

- Hjælpe ved status i fx Bygma, Købmanden 

- (Hente juletræer) 

 

Ny bestyrer af klassekassen blev Laila (Sarahs mor). 

Der er ønske blandt forældrene om at modtage mail fra lærerne ca. 1 gang om måneden. Gerne med 

information om både fagene og hvad der sker i klassen.  

 

Vi ses til forældremøde d. 12. september! 

Invitation hertil kommer senere. 

 

 

Mvh Marianne, Trine og Martin 


