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Årgang: 26  Uge: 40  Dato: 06.10.2017 

Kære forældre, personale og elever 

Emneuge i næste uge. 

Næste uge er helt anderledes. Den starter med, at der er emneuge for alle klasser.  

Alle grupper har fået orientering fra de ansvarlige voksne, som de skal have som undervisere. 

Skolefest og skuespil 

På torsdag den 12. oktober er der skolefest for alle på skolen. 6. klasse har øvet sig i hele denne uge 

og fortsætter efter weekenden. Ud fra billederne fra øve-salen, så ser det ud til at blive en 

imponerende forestilling. Det er Jan Haubo og Alice Christensen , der er instruktører – med 

assistance fra Poul Skafte. Efter skuespilet er stemningen sat til den efterfølgende skolefest.  

  

Mere om skuespil og skolefest i vedhæftede indbydelse. 

Skolernes motionsdag 2017 

Efterårsferien nærmer sig hastigt, og traditionen tro skal der også i år være motionsdag den sidste dag inden 

ferien. Derfor beder vi hermed alle børn, om at møde op i idrætstøj fredag den 13/10, da der ikke er plads til 

omklædning på skolen. 

Dagen starter klokken 08.10 og varer til klokken 11.50. 

Vi starter med morgensang i aulaen. Herefter går man i klasserne og spiser ”10-mad” og har klassetid (evt 

oprydning). Klokken 09.00 går vi udenfor og varmer op.  Selve løbet starter klokken 09.40 for 3. - 9. klasse 

og klokken 09.50 for Bh. – 2. klasse. 

Bh. – 2. klasse: Løbe og gå en rute på 2 km. Ruten skal gennemføres mindst 2 gange. 

3. – 5. klasse:  Løbe og gå en rute på 5 km. Ruten skal gennemføres mindst 1 gang. 

6. – 9. klasse:  Løbe og gå en rute på 5 km. Ruten skal gennemføres mindst 2 gange. 

Eleverne i 6-9 klasse har også i år mulighed for at cykle. Der skal cykles minimum 2 omgange på en 10 km 

rute – altså min. 20 km. 

Ruterne er fastlagt således, at der løbes så meget på stier som overhovedet muligt. 

Løbet stopper kl 11.30, og alle elever mødes i klasselokalet og får en sund forfriskning, samt ønsker 

hinanden god efterårsferie. 

Vi ser frem til en hyggelig og motionsrig dag. 

På personalets vegne 

Jan og Martin 
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Lyngtotten er åben fra kl. 11.50 denne dag. 

Æble fra Min Købmand 

Igen i år sponsorerer vores lokale købmand, Mette fra Min Købmand et æble til alle eleverne i 

forbindelse med motionsdagen op til efterårsferien. 

Vi takker  

Elevsamtaler – FLYTTET FRA DEN 26. OKTOBER 2017 

Torsdag den 2. november 2017 er der elevsamtaler. Det betyder, at alle elever på skift kommer ind 

og snakker med sin klasselærer i ca. 15 minutter. Formålet med disse samtaler er, at få så god trivsel 

som muligt. Ting kan tages i opløbet, og hver elev får mulighed for at komme til orde. 

Nogle klasser får udleveret spørgsmålsark, som skal afleveres til klasselæreren senest den 27. 

oktober 2017 til klasselæreren, som så har mulighed for at forberede sig til samtalerne.  

Andre klasser svarer på trivselsspørgsmål på et IT program fra Klassetrivsel. Disse besvarelser er så 

grundlag for samtalerne.  

Alle klasser skal møde fra kl. 8.10-13.15 denne dag. 

Hovedrengøring 

Lørdag den 28.oktober er der hovedrengøring fra kl. 9-12. 

I den blå folder og herunder kan I se, hvem der skal møde op denne gang. 

 

BH.kl.: Alfred, Andrea, Andreas, Astrid, Camilla, Celine, Dicte, Frederik, Herdis,Jasmina 

1. kl.: Andreas, Emilie, Emma, Gorm, Jacob, Laurits, Lærke, Marcus, Mikas 

2. kl.: Anna, David, Frederikke J.L, Ida, Jessica,  

3. kl.: Amina, Andreas, Caroline, Ellen, Hjalte, Mikkel 

4. kl.: Clara S, Clara K, Freya, Johanne, Jonas, Katja, Tobias 

5. kl.: Adam, Clara, Eva, Fillipa, Lucas, Maja, Sofie 

6. kl.: Alexander, Christian, Hanna, Hareni, Izabella, Jakob,  

7. kl.: Christian, Frederikke, Katrine, Leslie, Stine, Tobias, Victor, Emil 

8. kl.: Asbjørn, Jemina, Johanne, Lauge, Louise, Olivia, Yasmin 

9. kl.: Anika, Apoorjan, Cecilie T.K, Daniel, Emilia, Emma  

Nyt fra kontoret 

Der er ændret på proceduren for at søge befordringstilskud til befordring mellem hjem og skole. Vi skal 

sende elevliste med adresser til ”Fordelingssekretariatet”, som står for at fordele de midler 

Undervisningsministeriet har afsat til befordring. Det har vi naturligvis gjort, og vi kan nu ikke gøre andet 

end vente til december, hvor Fordelingssekretariatet udbetaler befordringstilskuddet, som herefter vil blive 

tildelt de aktuelle elever via skolepengeopkrævning. 

Nedenfor kan I se Fordelingssekretariatets information om befordringstilskud. 

Beregning af afstand 
Fordelingssekretariatet foretager afstandsmåling af elevernes adresser mellem skole og hjem. 
Elever med afstand over 5 km. vil indgå i beregningen. En elev kan kun være befordringsberettiget op til 15,0 
km. 
Herunder et eksempel på, hvordan elevernes km. indgår i skolens samlede elevkm.-tal: 
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Elevens faktiske afstand 

skole-hjem 

Bundgrænse 5 km. 

Topgrænse 15 km. 

Km.-tal der indgår i det 

samlede elevkm.-tal 

5 km. 5 km. er lig med bundgrænse 0 km. 

9,5 km. 5 km. medtælles ikke (bundgrænse) 4,5 km. 

15 km. 15 km. (topgrænse) der fragår 5 km. 

(bundgrænse) 

10 km. 

25 km. 25 km. justeres ned til 15 km. (topgrænse) og der 

fragår 5 km. (bundgrænse) 

10 km. 

 

Rigtig god weekend til alle. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Svenstrup 

 

 

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  

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 

10/11 Nicoline 0 Valdemar 5 Victor 9 Noah 3 Rasmus 8 

17/11 Sander 0 Mikkel H 6 Morten 9 Madeline 4 Olivia 8 

24/11 Simon 0 Rasmus 1 Anna 2 Rose 1 Signe 1 

2/12 JULELØRDAG KL. 9-12.30, RENGØRING HEREFTER ELLER SØNDAG 

3/12 Tobias 0 Marie 6 Jonas 9 Simon 6 Philip 8 

 

 


