
April-brev 2018    

 

1 

Kochsvej 32-36  1812 Frederiksberg C  Telefon 33 25 35 00  Fax 33 21 35 08 

Kære forældre og elever på Frederik Barfods Skole 

 
 
Håber alle har haft en rigtig god påske og påskeferie.  
 
 
Konflikten er udsat 
Overenskomstforhandlingerne på det 
statslige område mellem CFU og 
Moderniseringsstyrelsen, der pt. foregår i 
Forligsinstitutionen, har endnu ikke ført til 
et resultat. Forligsinstitutionen har dog 
meddelt, at forhandlingerne fortsætter, 
hvorved den tidligere varslede strejke, 
samt lockout, er midlertidigt udsat. 
Den 28. marts valgte forligsmand Mette 
Christensen, af udskyde den varslede 
konflikt. Dette betyder, at der tidligst kan 
iværksættes strejke fra den 22. april og 
lockout fra den 28. april. Det er altså 
fortsat målet at nå frem til en 
forhandlingsmæssig løsning. 
Så indtil en eventuel konflikt er en realitet, kan alt på skolen forsætte, som det plejer. I skrivende 
stund kommer 9. klasse på kontoret hele tiden for at trække alle mulige fælles faglige 
fokusområder og fordybelsesområder til alle deres prøvefag i junimåned. Lad os håbe de får et 
godt og sammenhængende vejledningsforløb den næste månedstid mm. 
 
 
Fælles forældrearbejdsdag 
Selvom I alle naturligvis er bekendt med den forestående forældrearbejdsdag, 
via indbydelse udsendt før påske, vil jeg blot udtrykke, at vi glæder os rigtig 
meget til sammen med skolens bestyrelse at indarbejde en ny tradition på 
Frederik Barfods Skole, hvor en masse forældre mfl. møder skolen for at 
bidrage med hjælpende hænder til at holde vores skole pæn og 
imødekommende. Vi håber, at mange vil benytte muligheden for en uformel og 
hyggelig lørdag formiddag, hvor vi samtidig kan styrke fællesskabsfølelse og 
ejerskab hos alle omkring skolen. 
 
 
De græske guder kommer 
Mit i april har Sfo-Tårnet spændende fælles temadage om de græske guder. Husk, at det hele 
kulminerer med et åbent hus-arrangement, fredag d. 20. april, hvor alle børn kan invitere deres 
forældre, søskende, bedsteforældre til at komme og se hvad de har arbejdet med. 
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Forældredag fredag den 7. september. 
Til orientering vil jeg lige nævne, at vi nu har fastlagt medarbejdernes pædagogiske dage til næste 
skoleår. Det bliver fredag 7. september. Jeg nævner dette, fordi det hele jo kun kan lade sig gøre, 
fordi at I forældre overtager på dagen. Så nu har alle mulighed for langtidsplanlægning ☺ 
 
Skolepenge 
Til orientering stiger skolepengene til kr. 1600,- pr. 1. august 2018, og SFO fuldtid er uændret kr. 
1.350,- Dette skal ses i lyset af almindelig pristalsregulering.  
 
 

Lidt overblik over arrangementer i april  
Fredag 06. april kl.15 - Lørdag 7. april kl.12: Korweekend på FBS med overnatning 
10. april: Cyklistprøve for 6. klasse 
17. april: 3. klasse besøger Klub Fortet. 
18.- 20. april: Temadage i Sfo-Tårnet: De Græske Guder 
19. april: Forårskoncert på Rødovre Gymnasium 
20.- 22. april: To elevrådsrepræsentanter deltager i Danske Skoleelevers generalforsamling 2018 i 
Randers. 
21. april: Fælles forældrearbejdsdag kl. 09.00 – 13.00 
23.- 26. april: 8. klasse deltager i introkurser på ungdomsuddannelser 
25. april. 3. klasse: Afskedsfest i sfo’en 
 
Husk! 
Skolens generalforsamling afholdes torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 i skolens multisal. På gensyn! 

 
 
 
 
Alle ønskes en rigtig god april. 
 
Thomas Riis  Mads Broe  Vibeke Kilde 
Skoleleder   Viceskoleleder  Sekretær og regnskab 


