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Årgang: 25  Uge: 24  Dato: 16.06.2017 

Kære forældre, personale og elever. 

Sidste ugebrev i dette skoleår. 

I næste uge kommer der ikke ugebrev. Da udkommer årsskriftet og sommerbrevet kommer på forældreintra 

senest i uge 26. Her kan man læse lidt om året, der er gået, som afslutning på skolens 25.leveår. 

Husk at svare på spørgeskema 

Vi vil meget gerne have mange besvarelser på spørgeskemaet om, hvor tilfreds/utilfreds man er med skolen. 

Vi vil seriøst analyse svarene med det formål at gøre skolen endnu bedre, end den er. 

Derfor kære forældre. Vil I være søde at besvare spørgeskemaet.  

Meget gerne i løbet af næste uge. 

Sommerbrevet. 

Sommerbrevet indeholder en masse ang. næste skoleår. Det er vigtigt, at I alle ser det godt igennem.  

Blå Folder:  Den nye BLÅ FOLDER bliver lagt ind på INTRA i starten af sommerferien. I kan så tjekke 

om, der skulle være fejl og give besked til Nina på kontoret. Herefter laves den endelige 

udgave, som eleverne får med hjem første skoledag efter sommerferien.  

Diverse: Forskellige andre praktiske ting 

Sommerbrevet kommer som sagt på Intra og ikke som almindeligt brev.  

Hvis I ved en fejl ikke modtager denne sommermail, bedes I henvende jer til kontoret.  

Skema 

På fredag får eleverne næste års skema med hjem. Det er færdiglavet, og der 

er kommet forholdsvis gode skemaer ud af anstrengelserne. Der er mange 

bindinger, og derfor kan alle ønsker ikke indfries til, hvordan timerne bedst 

muligt skal fordeles. Skulle der opdages fejl, hører vi det gerne på kontoret. 

 

 

Hektisk aktivitet 

Det har været en meget travl uge.  

Der er afviklet årsprøver i 8. klasse og de sidste afsluttende prøver i 9. klasse.  

Samtidig har der været lejrtur for bh.kl. -1.kl. og 2.kl. 

Næste skoleår er planlagt, men de sidste tjekrunder og ender, arbejdes der stadig på. 

I den næste uge bliver det lidt bedre- og dog. Der skal siges farvel, når der skal skiftes lærer. 

Der rundes af og lades op. Der gøres klar til næste skoleår.  

Der vil være mange - ikke mindst blandt personalet - som vil puste ud næste fredag, når skolebørnene slutter 

af. Det hører nu også til at have travlt op til ferien. Det er en del af det, at man kommer i den rette 

feriestemning.  

Hvis nogle ikke formår at komme i rette stemning alligevel, kommer man det i hvert tilfælde, når vi den 

sidste dag synger vores sommerferiesange. Så skal man være lavet af et meget specielt materiale, hvis man 

ikke gribes at stemningen. 
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Husk at 9.klasse er meget velkomne. Vi starter med at synge ca. kl. 11.30 

Sidste skoledag afvikles således: 

Program: 

8.10-8.30 Morgensang  

8.30-9.50 Klasselærer tid. Der ryddes op i klasserne, afleveres bøger, tjekkes de sidste bøger, udleveres 

skemaer og årsskrifter samt hygges i klassen. 

9.50-10.30 Frikvarter 

10.30-11.25 Sportskampe på plænen og/eller spilleturneringer inden døre.. 

11.30- 11.40 Fælles afslutning i aulaen. 

11.40-11.50 Der siges farvel i klasserne, og herefter er der sommerferie. 

 

Bogaflevering 

Onsdag afleveres alle bøger, der ikke er engangsbøger. Alle børn skal huske at 

tage alle bøgerne med i skole denne dag. Klasselæreren samler ind, og bøgerne 

lægges i naturfagslokalet i nummerorden. Hvis man har glemt en bog, skal den 

afleveres torsdag, fredag eller senest mandag i sommerferiens første uge. 

Bortkomne bøger skal erstattes. Bøgerne skal være gjort klar til næste bruger, 

det vil sige visket ren for blyantsnotater og skånebindet taget af.  

Oprydning og flytning- tirsdag 

Der skal flyttes klasselokaler i næste uge. Inden skal alle klasser sørge for, at de efterlader et pænt lokale til 

den nye klasse. Vi har besluttet at alle klasser flytter til nyt lokale. Alle klasser flytter hen til det lokale, hvor 

der står det tal, som passer med klassetrinnet for næste skoleår. 

Det aftales nærmere mellem klasselærerne, hvornår på tirsdagen flytningen sker. 

Vi starter med at 7.kl. flytter over i 8.kl, så følger 6.kl., der flytter til 7.kl. og så videre nedefter.  

Som udgangspunkt lader man møblerne stå i klassen og bruger dem, der står i den nye klasse.  

Det kan blive nødvendigt at bytte enkelte borde eller stole, hvis størrelsen ikke passer eller, hvis der er 

henholdsvis færre eller flere elever i klasserne. 

Rengøring af lokalerne: 

Som vi plejer inden sommerferien skal vi også i år gøre de nye lokaler rene, så klasserne er klar til et nyt og 

godt skoleår.  

 Borde og stole rengøres grundigt efter anvisning (torsdag) 

 Oprydning overalt i klassen og i garderoben. Alle skuffer, kasser, hylder, skabe, vindueskarme 

ryddes op og gøres rene. 

 Skraldespandene gøres grundigt rene 

 Væggen bag skraldespandene rengøres 

 Bøger der har ligget i klassen bæres op på Eriks kontor eller på plads, hvis man ved, hvor det er. 

 Garderoberne gøres rene 

 Tingene tages med hjem – også fra garderoberne 

 Den blå kasse i garderoben og kassen i klassen tages med til det nye sted 
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Læreren i klassen hjælper med at styre tropperne. 

Farvel til elever: 

I forbindelse med skoleårets afslutning er der nogle elever, vi skal sige farvel til.  

 

Det drejer sig om:  

Emily Jensen fra 6.kl. som bor i Vodskov og som nu skal gå i skole i Vodskov.  

Desuden Iben Pedersen, som bor i Skalborg. Hun skal på Skipper Clement Skolen, hvor hendes mor 

arbejder.  

Den sidste er Marie Ziegler fra 8.kl., som skal på efterskole. Jeg ønsker alle de 3 dejlige piger held og lykke 

fremover og siger tak til såvel elever som forældre for godt samarbejde i den forløbne tid.  

Hele 9.klasse tager vi afsked med onsdag til dimissionsarrangementet. Her skal blot lyde et held og lykke 

med fremtiden. Jeg ser frem til at skolen får et lille besøg, når lejligheden byder sig. 

Glemte ting 

Husk at se efter, om der er glemte ting, inden skolen lukker for sommerferie.  

Ting, der ikke er afhentet i løbet af 1. uge af ferien vil blive sendt til godgørende formål. 

Sommerfesten  

Der er dejlig mange tilmeldt vores sommerfest. Sidst vi talte op var det over 400 personer. Nu håber jeg på 

godt vejr. 

Hvis man senere kommer i tanker om, at man har lyst til at komme med, kan man selv medbringe mad, og så 

er man stadig velkommen.  

Klasseforældrerådene skal huske, at hver klasse har en opgave, som er vigtig bliver udført for at det hele 

klapper, som det skal. Der er kontaktet en fra hver klasses forældreråd.  

 

1.skoledag efter ferien. 

Skolen åbner igen for skolegang mandag den 14.august. 

1.skoledag starter alle kl.9.05 – dog undtaget den nye børnehaveklasse, som møder kl.8.10. 

Kontoret er åbent i uge 26 og igen fra mandag den 7.august i uge 32 

.Lyngtotten er lukket i uge 28-29- 30  

God sommerferie. 

Jeg ønsker alle en rigtig god sommerferie og siger tak for endnu et dejligt år på skolen. 

Kærlig hilsen Dorthe Svenstrup 
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Fra kontoret: 

Tiden nærmer sig for den årlige ansøgning om det såkaldte ”Fripladstilskud”. Midlerne søges ved 

”Eunomia”, som råder over et beløb, der tildeles efter husstandens indkomst. 

Det skal understreges, at der ALDRIG er tale om fuld dækning af skoleudgifterne – det er et tilskud. 

Har man behov for at søge tilskud til betaling af skolepengene, skal man være opmærksom på, at 

man ikke kan søge hjælp fra skolen med mindre man har søgt ved ”Eunomia”. Vær også 

opmærksom på, at nye familier, kun kan søge ved ”Eunomia” – ikke af skolens midler. 

Ansøgningsfrist for Fripladstilskud er: 1. september 2017 – og der kan kun søges denne ene gang 

om året. 
Eunomia giver først besked om det bevilligede tilskud i løbet af december, så der vil først blive 

givet et evt. nedslag i skolebetalingen fra januar 2018. 

Forældre med børn i 1. – 3. klasse, hvor børnene går i Lyngtotten, skal være opmærksomme på, at 

hvis man ønsker søskenderabat i det kommende skoleår, skal man søge om dette. 

Der gives rabat på SFO-betaling, hvis man f.eks. har 2 børn i Lyngtotten, eller hvis man har et barn 

i Lyngtotten og et andet i f.eks. dagpleje eller børnehave. 

Hvis man vil have denne søskenderabat med i opkrævningen af august-skolebetalingen, skal jeg 

have det udfyldte skema senest mandag den 26. juni 2017.  

Skulle man glemme dette, ydes søskenderabatten først fra den næstkommende opkrævning og 

IKKE med tilbagevirkende kraft. 

Forældre til børn i den kommende 0. klasse har oplyst ovenstående i forbindelse med tilmelding til 

Lyngtotten. 

Alt det bedste  

Nina 

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 

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 
 

 


