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Årgang: 25  Uge: 23  Dato: 09.06.2017 

Kære forældre, personale og elever. 

 

Sommerfesten.  

Lige en sidste reminder om sommerfesten, som holdes 
onsdag den 21.juni fra kl. 18-21.  
Det vrimler ind med tilmeldinger, hvilket er rigtigt dejligt. 
Det bliver forhåbentligt lige så hyggeligt som det plejer at være.  
 
Sidste tilmeldingsdag onsdag den 14.juni. 

 

Ændring i skolepenge 

Som, der blev orienteret om på Generalforsamlingen, så øges skolepenge-beløbet pr. 1. august 2017.  
Det betyder, at skolepenge-beløbet pr. 1. august 2017 er:  
Barn nr. 1 1.150 kr.  
Barn nr. 2    750 kr.  
Barn nr. 3    400 kr. (det samme for efterfølgende børn) 
Skolepengene forfalder i 12 måneder om året. 
 
Lyngtot-beløbet er uændret på 1010 kr om måneden, og der skal ikke betales i juli.  
 
Det er 3 år siden, der sidst var skolepengestigning. 

 

 
Første skoledag efter sommerferien. 
HUSK, at vi starter mandag den 14.august. 
 

 

 

 

 

Ministorlejr 

I næste uge bliver der stille på skolen.  
Bh.klasse, 1.kl. og 2.kl. tager tirsdag morgen afsted på storlejr og kommer først hjem igen torsdag 
eftermiddag. De skal til Hvide Klit ved Sæby, hvor de skal nyde stranden, skoven, åen og lejrlivet.  
Jeg ønsker dem en dejlig tur. 
 

      Spørgeskema 

     I løbet af få dage 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. 
Vi håber meget, at I vil give jer tid til at besvare spørgsmålene. Svarene vil blive gennemgået 
og vil blive brugt i vores videre arbejde for en fortsat god udvikling for skolen. 

Sommerferiesvømning 

Da der er renovering af flere af Aalborg Kommunes svømmehaller i sommerperioden, tilbydes der desværre 
ikke sommerferiesvømning til de mindste i år. Som en lille kompensation fra Aalborg Kommune har 3.klasse 
fået udleveret AKTIV SOMMER med billetter til forskellige sommeraktiviteter, hvor det normalt er fra 
4.klasse. 
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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. 
 
Rigtig god weekend.  
 
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 

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 
 


