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Kære forældre, personale og elever. 

 

 

Støtteforeningen 

Så er Karnevallet overstået for i år. Støtteforeningen har haft 

travlt de sidste 2 weekender. De har i forbindelse med Karnevalet 

i Aalborg blandt andet bespist de inviterede grupper, haft salgsbod 

i Kildeparken og ryddet op efter karnevalet. 

Det er fantastisk, det stadig fortsætter med at kunne lade sig gøre 

at finde folk, der vil lægge arbejde til at opgaverne kan udføres. 

Herfra skal lyde en varm tak til bestyrelsen for Støtteforeningen 

og de mange hjælpere. I skal vide, at vi på skolen er dybt 

taknemmelige. 

 

 

Sommerfest 

Den årlige sommerfest nærmer sig. Det er dagen, hvor man sammen får sagt farvel til 

skoleåret, og hvor man indstiller sig på, at det snart bliver ferie. 

Sommerfesten er for alle forældre, elever og søskende på skolen.  

Invitationen er igen denne uge vedhæftet ugebrevet, så man kan orientere sig inden man evt. 

melder sig til.  

  

Festen afvikles onsdag den 21.juni fra kl. 18-21.  

 

Sidste tilmeldingsdag den 14.juni. 

 

For at alle kan få tid til at snakke med de andre, har bestyrelsen delt opgaverne i forbindelse 

med festen ud til de forskellige klasser. Vi forventer, at klasseforældrerådene er tovholdere på, 

at der er forældre fra klasserne til opgaven.  

Det forventes, at klasseforældrerådene koordinerer disse opgaver og ikke nødvendigvis laver 

tingene. 

  

Opgaverne er beskrevet på Intra, hvor I kan se dem.  

9.klasse har ingen opgaver, fordi de har dimission samme dag. 

 

Årsprøver for 8.klasse. 

Tirsdag går vi i gang med at afholde årsprøver for 8.klasse. Vi håber, at eleverne ved hjælp af 

årsprøverne bliver mere klare over, hvad de skal have på plads inden de gældende 

afgangsprøver næste skoleår. 

 

Tirsdag er der skriftlig prøve i Dansk, onsdag skriftlig prøve i matematik og torsdag og fredag 

afholdes der mundtlige prøver i fysik og dansk. 

 

Der er sendt speciel infoseddel ud til 8.klasse.  

 

Koncert for 1.kl.-2.kl.-3.kl. 

Fredag den 9.juni skal 1.kl.-2.kl.-3.kl.til koncert med Aalborg Symfoniorkester i Musikkens 

Hus. Koncerten varer 50 minutter. 

Der er bestilt en bus til dem. Bussen har afgang fra skolen kl. 11.00 og eleverne er tilbage på 

skolen ca. kl. 13.15. Det betyder at 3.-4-5.lektion bliver brugt på koncertturen. 

 

Det er en god ide at spise lidt mad inden afgang og evt. have en lille turtaske med en 

drikkedunk i.  

Jeg håber det bliver en god oplevelse for børnene. 
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Ændringer til den blå folder. 

På kontoret er vi ved at lave den nye blå folder. Derfor vil jeg meget gerne have eventuelle 

ændringer sendt til kontoret hurtigst muligt.  

Det kan være et nyt telefonnummer eller en ny adresse. Vi vil gerne have oplysningerne så 

rigtige som muligt fra start. I kan enten selv ændre på Forældreintra (hvis det er adresse mm) 

eller sende en besked til Nina via intra. 

 

Sommerferie tilbud fra Aalborg Kommunen.                       

Så er Aalborg Kommunes gratis sommerferietilbud til alle elever fra 3. til 9 klasse kommet til 

skolen. Der er mange gode tilbud, som man kan benytte sig af.  

 

Billetterne er kommet til skolen og mange er allerede uddelt. De sidste kommer med hjem i 

morgen fredag. 

9.klasse kan får dem udleveret sammen med bogafleveringen efter sidste afgangsprøve.  

 

Glemt tøj 

Husk at se efter om der skulle være noget glemt tøj. I sommerferien sendes de glemte effekter 

afsted til godgørende formål. Der er på nuværende tidspunkt 2 store poser fyldt med glemt 

tøj. 

 

Lejrture 

5. klasse kommer hjem fredag efter en skøn tur til 

Bornholm. Det er fantastisk så meget en 

forholdsvis lille ø har at byde på. Eleverne er 

skønne at være på tur med 

 

 
 
 
 
 
Minilejrtur for bh.kl., 1.klasse og 2.klasse. 
Den 13., 14. og15. juni skal de 3 yngste klasser afsted til Hvide Klit ved Sæby. Der er sendt 
informationssedler ud til familierne. 
 
Travlhed på skolen 
Det er en lidt forvirret tid på skolen for tiden. Der sker så utrolig mange 
ting, at man virkelig skal passe på for at bevare overblikket.  

Der er årsprøver for 8.klasse og afgangsprøver for 9. klasse. Desuden er 
mange af vores lærere ude som censor på andre skoler. Der er 
ferie/fridage, der skal afvikles og lejrture, der også skal afvikles her i det 
gode vejr. Al planlægning til næste skoleår skal være i orden inden 
sommerferien, så det bruger vi på kontoret meget tid på. Alt i alt en hektisk 
tid. 

Spørgeskemaer i næste uge 
I løbet af næste uge bliver der sendt spørgeskemaer ud til alle forældre. Det handler om tilfredshed med 
skolen og med Lyngtotten. Skolen har pligt til at lave evalueringer af skolens forskellige områder med jævne 
intervaller. I år har vi valgt at evaluere hele skolen og Lyngtotten. Derfor har pædagogisk udvalg lavet 
spørgeskemaerne, som bliver udsendt i næste uge. 

Vi håber meget at rigtig mange forældre, vil gå ind og besvære skemaerne. Man har lov til at udfylde et 
skema for hvert barn, man har på skolen. Man behøver dog kun besvare 1 skema.  
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Kommunikation mellem skole og hjem. 
Vedhæftet dette ugebrev er en beskrivelse af hvordan kommunikationen er planlagt mellem skole og hjem. 
Det er et godt dokument, som sikkert kan besvare nogle usikkerhedsmomenter, der kan være ude i 
hjemmene. Derfor vil jeg her opfordre til at alle får det læst, så man er velorienteret. Det ligger på 
Forældreintra under dokumenter. 

God pinse til alle. 

Dorthe Svenstrup 

Weekend-rengøring: 

Nøgle hentes i Lyngtotten i tidsrummet fra torsdag morgen til fredag kl. 16.30 og aflevere i 

nøgleboks efter rengøring 

Dato Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Sektion 4 Sektion 5 

02-06-2017 Rose 0 Thomas 6 Emilia 8 Noah 2 Clara K. 3 

09-06-2017 Signe 0 Tobias 6 Jonas 8 Sara 2 Malte Emil 3 

16-06-2017 Sofie 0 Victor 6 Josefine 8 Sofia 2 Oscar 3 

23-06-2017 Theo 0 Jonas 3 Morten 8 Vilhelm 2 Tobias 3 
 


