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Så er det tid at indskrive elever til 0. klasse på Fussingø Egnens Friskole. PR foto
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Fussingø: Mandag 14. januar kl. 16.30-17.30 er der et åbent møde om
skoleindskrivning på Fussingø-Egnens Friskole for den kommende 0.
klasse. Lærer Christina Dallerup og skoleleder Kenneth Degnbol vil
fortælle om skolens praksis og værdier, og mødet er åbent for alle, der
blot overvejer at vælge en friskole til deres barn.

Fussingø-Egnens Friskole vægter et trygt miljø med en høj
lærernormering. Skolen har motion på skoleskemaet hver dag og rykker
ofte undervisning uden for skolens rammer. Et tilvalg af Fussingø-
Egnens Friskole er også et tilvalg af et forpligtende socialt og
arbejdsmæssigt fællesskab, hedder det i en pressemeddelelse fra
skolen. /EXP

Få dagens vigtigste nyheder fra amtsavisen.dk direkte i din indbakke.
Det er gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid.
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