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Kære forældre, personale og elever. 

Pædagogisk dag 3. november 2017 

Fredag den 3.november er der pædagogisk dag for skolens pædagogiske personale. Det betyder, at vi får 

brug for en masse gæstelærere til at tage en klasse fra 8.10-12. 

Derfor vil det være dejligt, hvis der er friske forældre, der har lyst og tid til at melde ind på en klasse. Man 

kan lave hvad man vil med klassen. F.eks en udflugt, almindelig undervisning eller tage et emne op efter eget 

valg.  

Det kan nogen gange være rarest at være 2 om det, så glider det altid lettere. Hvis der skulle være nogen der 

har lyst, bedes I henvende jer til kontoret. Hvis I har brug for hjælp til at lægge et fagligt program skal vi nok 

hjælpe. 

Film fra skolens 25 års jubilæum 

GVD har været på skolen over flere omgange for at lave en film om vores skoles 25 års jubilæum. 

Den kan ses på YouTube via dette link: https://www.youtube.com/watch?v=OvSWxiQcmdo. 

 

I kan også blot gå på YouTube og søge på Lyngbjerggaardskolen. 

Besøg af trafikkonsulent.  
På mandag får 8.klasse besøg af en trafikkonsulent. Det er en person, der selv har været udsat for et 

trafikuheld som har mærket ham for livet. Formålet med besøget er, at eleverne bliver opmærksomme på at 

de skal vær opmærksomme i trafikken. 

Tusind tak for indsatsen på arbejdsdagen 

Hermed skal lyde en stor tak til alle, der deltog på arbejdsdagen sidste lørdag. Der blev lavet mange gode 

ting, som betyder, at skolen fortsat vedbliver at være velholdt og indbydende at komme til. 

Møde med klasseforældrerådene 

Der er nu valgt klasseforældreråd i klasserne. 

For at klæde klasseforældrerådsmedlemmerne på og for at give mulighed for gensidig inspiration indbyder 

bestyrelsen til et møde torsdag den 16.november kl. 19. 

Der vil senere komme dagsorden ud til medlemmerne. Denne notits blot for at gøre opmærksom på datoen, 

så I kan sætte et kryds i kalenderen. 

Rigtig god weekend til alle. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Svenstrup 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OvSWxiQcmdo
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Weekend-rengøring: 

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

nøgleboks efter rengøring 

Dato Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Sektion 4 Sektion 5 

2017 Bhkl-1-2 3-4-5-6 7-8-9 Alle Alle  

22/9 Alfred 0 Eva 5 Asbjørn 8 Frederikke L 2 Jessica 2 

29/9 Andrea 0 Amina 3 Marcus 1 Anna 2 Vilma 3 

06/10 Lau 0 Tobias 4 Oscar 7 Vilhelm 3 Rosa 1 

13/10 Marcus 0 Villads 4 Martin 7 Tobias 3 Thomas 7 

28/10 HOVEDRENGØRING 

3/11 Marie 0 Sofie 5 Jemina 8 Sofia 3 Silje 8 

 


