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Kære forældre, personale og elever 

Sagen 

Tusind tak for kæmpe stort fremmøde til vores orienteringsmøde i forbindelse med 

medarbejdersagen, der undersøges på. Der var et sted mellem 150 og 200 deltagere. Vi er glade for, 

at så mange har fået informationen. Referat fra mødet er vedhæftet Ugebrevet således, at de 

personer, der ikke havde mulighed for at deltage også kan blive orienteret, og så de gode råd, der 

kom frem på mødet kan findes frem igen.  

Tusind tak for de mange tilkendegivelser om, at I føler jer trygge ved håndteringen af den svære 

situation, vi er i. Dem er vi meget glade for. Der så mange svære følelser i spil i forbindelse med 

sådan en sag, at man trods anstrengelser og forberedelse og omhu ubevidst kan komme til at overse 

noget.  

Jeg kan fortælle, at der på nuværende tidspunkt ikke er flere elever, vi har på vores liste over børn, 

som vi eller forældre gerne vil have en børnesamtale med. Om der dukker flere op kan jeg desværre 

ikke sige.  

I er stadig meget velkomne til at komme forbi eller at ringe, hvis I er bekymret. Det gælder også i 

efterårsferien. I kan dog ikke træffe Erik og mig tirsdag den 24/10 og onsdag den 25/10, da vi er 

optaget andet steds. Nina og jeg er desuden på budgetworkshop den 25.-26. oktober. 

Vi blev lige fra starten af sagen advaret om, at den på et tidspunkt ville komme i mediernes søgelys. 

Det har vi selvfølgelig tænkt meget over, så vi var forberedte, da de ringede fraTV2 Nord onsdag 

morgen. Senere samme dag ringede Nordjyske og Ekstra Bladet. Man skal være meget bevidst om, 

hvad man siger i sådan en situation. Jeg håber, der nu er fred fra pressen. Når det bliver afgjort om, 

der bliver en tiltale eller ej, kommer der muligvis en fornyet interesse. Heldigvis går skolens 

dagligdag for eleverne videre på bedste vis. Det kan I ser herunder. 

Emneuge 

Ugen har budt på emnedage, hvor der er sket en masse spændende ting, som det kommer for vidt at 

komme nærmere ind på her. Men det var super fine emnedage. Torsdag blev suppleret af skolefest 

og skuespil om aftenen.  

Skuespil 

Aftenen startede som vanligt med at 6.klasse skulle underholde os alle med skuespil. Det gjorde de 

også og det var alle tiders skuespil som 6.klasse, Jan Haubo og Alice Christensen havde fået lavet. 

Stykket var lidt uhyggeligt, men eleverne klarede det i fin stil- også de mindste. 6.klasse kunne 

deres roller og levede sig meget fint ind i rollerne.  Det var en super god oplevelse. Tak for en dejlig 

oplevelse. 
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Skolefest 

Bagefter var der skolefest for alle eleverne. 

Det blev en super hyggelig aften, og eleverne var klar til fest fra start. I boderne i klasserne var der 

alt fra Ram en voksen, til junglesti, Wii cafe, spøgelseshus og vild med dans. Selvfølgelig også 

discotek, hvor der blandt andet var limbokonkurrence.  

Alle tiders aften, som satte en i dejligt humør.  

      

Der er flere fotos fra såvel skuespil som skolefest på skolens Facebook.side 

Skolernes motionsdag 2017 

Det årlige motionsløb er netop fløjtet i gang her fredag morgen. Det var et herligt syn at se de mange ivrige 

elever. De skal nok blive trætte og klar til at slappe af bagefter.  

     
 

Æble fra Min Købmand 

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

forbindelse med motionsdagen. 

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. I forbindelse 

med sagen mod en medarbejder, er dette en god mulighed for at få en god snak med sit barn. 

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. 
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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  

Fra kontoret 

Der har været lidt udfordringer med at få nyoprettede aftaler med PBS ind i vores system. Dette problem 

skulle gerne være løst nu, så nu håber vi, at det kører fra og med opkrævning af november måneds 

skolepengeopkrævning. 

Beklager det besvær, som nogle af jer, har været igennem. 

Rigtig god weekend og rigtig god efterårsferie 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  

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 

 

 


