
 

 

 Torsdag d. 6. april åbner vi minisamfundet op 

for forældre, bedsteforældre, søskende og 

lokalsamfundet i tidsrummet 17.15-20.00. Der 

vil være mulighed for at købe: 

 Mad og drikke 

 Produkter fremstillet i ugen 

 Adgang til forlystelser mm 

 Fællesspisning i forsamlingshuset 

hvor prisen for maden vil være 35 kr. 

Billetter til fællesspisning SKAL købes 

kontant på kontoret eller via 

Mobilepay 87872695 senest 

fredag d. 31 marts.  

Ved Mobilepay husk at oplyse barnets 

navn, klasse og antal portioner. 

 Fællesspisning er i tidsrummet 17.30-

19.00. Der er mulighed for at købe 

sodavand og menuen er lasagne med 

grøn salat lavet af en lokal ’kogekone’. 

Bemærk:  

Denne aften kan der kun betales med 

Danske kroner (gerne mønter) og 

Mobile pay på følgende tlf. nr.  

87 87 26 95.    

Møntfoden i”City Fjends” hedder ”Cities”. 

 10 ”Cities” = 1 Danske Kroner 

Alle elever får forudbetalt løn mandag- 

torsdag:  

Ledere: 150 ”Cities” 

Medarbejdere: 100 ”Cities” 

Ud over lønnen kan der tages penge med 

hjemmefra, som veksles i ”banken”. I 

skoletiden foregår køb og salg i ”Cities”, 

og der kan ikke veksles tilbage til danske 

kroner. Torsdag aften til Late Afternoon 

kan man IKKE bruges ”Cities”. 

 

Vi håber på en spændende emneuge og et 

stort fremmøde til Late Afternoon torsdag 

aften! 

Mvh. Medarbejdere på Vestfjendsskolen 

 

I denne uge møder alle elever mandag til 

fredag:  

8.10 – 14.10 

Torsdag Late Afternoon 

17.15- 20.00 

Fredag: 

Der vil være en ”Byfest” med diverse 

aktiviteter for alle børn på skolen, som 

torsdagens overskud vil blive brugt til.  

Der er mødepligt alle dage også torsdag 

aften. 

 

I uge 14 har vi emneuge på Vestfjendsskolen, hvor vi bygger minisamfundet ”’City Fjends” op. 

Emneugen er for samtlige klasser, og eleverne bliver blandet på tværs af klasserne. En del af 

udskolingseleverne vil arbejde som chefer for de 14 virksomheder, som de selv har ønsket at 

iværksætte. Skolens øvrige elever vil arbejde som medarbejdere i disse virksomheder, mens 

lærerne vil være konsulenter.  

 

 

 


