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Kære forældre, elever og personale, 

 
Personalenyt 

Dan Dejligbjerg har fået et andet job og stopper derfor på skolen til juleferien. Vi vil helt sikkert savne ham. 

Jeg ønsker ham held og lykke i det nye job og takker varmt for de 11 år, han har været på 

Lyngbjerggårdskolen. 

 

I stedet har vi valgt at fastansættte Jane Overgaard, og at ansætte Tina Jørgensen i et ½ års vikariat indtil 

Louise er tilbage til sommer.  

 

Yderligere oplysninger er udsendt med speciel besked. 

 

Vi synes, at der fundet en god og holdbar løsning. 

 

Juleafslutning 

Tirsdag den 19.december er sidste dag før juleferien. Derfor er der specielt 

program for dagen. 

Alle møder kl. 8.10 ved Godthåb Kirke og har fri kl. 11.50. Lyngtotten åbner kl. 

11.50. 

 

Program for dagen: 

 

Vigtigt:  

Da de børn, der møder tidligt går samlet til kirken kl. 7.25, skal de børn, der møder 

efter 7.25, afleveres ved kirken.  

Det er tilladt at have LIDT godter med i skole (IKKE til at spise i kirken) i dagens 

anledning. 

 

Tidsplan: 

08.10  Alle mødes ved kirken.  

08.20-09.00 Julegudstjeneste med krybbespil ved 4.klasse ledet af AL og PS og sognepræst Susanne. 

09.00-10.20 Afgang tilbage til skolen, hygge i klassen og frikvarter  

10.20-11.25 Julehygge i klasserne med klasselæreren - protokol – oprydning- alt tages med hjem også fra 

garderoberne og i kasserne. 

11.25-11.40 Fælles juleafslutning i aulaen med sang om træet – Nu er det jul igen. 

11.40-11.50    Farvel og god jul i klassen. Alle tager deres ting med hjem.  

 
Julekrybbespil 

Den 18/12 kl. 17 kan alle interesserede se krybbespillet i Godthåb Kirke. 

Efterladte madkasser 

Køleskabet, som står i gangen mellem aula og 

Lyngtot er rengjort. I den forbindelse blev der fundet 

en del madkasser med meget gammel mad i. Disse er 

tømt og venter nu på, at deres ejermand tager dem 

med hjem. 

Mon I mangler en af madkasserne på billedet? 
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Ansøgning om tilskud til befordring 
Skolen har fået tildelt en lille pulje til befordring imellem skole og hjem. Tilskuddet gives i forhold til 

”skolens befordringsberettigede elevkm” og i henhold til dette beregnes skolens andel af den samlede pulje. 

Vedhæftet er blanket, hvor man kan se minimumskrav for km imellem skole og hjem for at være berettiget til 

en del af denne pulje.  

Vil man ansøge om en del af denne pulje er man velkommen til dette. Skemaet skal retur til kontoret senest 

den 15. januar 2018, og er man berettiget til tilskud vil det aktuelle beløb blive modregnet i 

skolepengeopkrævning for februar.  

Den samlede beløb, vi har fået tildelt er kr. 3.370,00, så det er ikke store beløb, der kan gives. 

 

Evaluering 
For nogen tid siden blev alle forældre bedt om at besvare nogle spørgsmål om tilfredshed med forskellige 

ting på skolen. Der var også spørgsmål om Lyngtotten. Det gjorde vi, fordi skolen har pligt til at evaluere 

skolens hverdag med regelmæssige tidsrum. På det tidspunkt valgte vi, at evaluere hele skolen.  

 

De svar, der kom tilbage, er brugt til at få lavet grafer over de forskellige svar. De giver et godt overblik over 

tilfredsheden indenfor de forskellige områder.  

 

Heldigvis er det meget positive vurderinger, vi har fået. Vi har nu lagt graferne ind på skolens hjemmeside, 

så I kan se dem.  

 

Der er link til at se resultatet på skolens hjemmeside, under menuen ”Evaluering”, ”Årets fokusområde for 

evaluering” 

 

Invitation fra Fritidscenter Højvang 

Højvangen inviterer til Julekabaret. Se invitation på nedenstående link: 

http://www.xn--fc-hjvang-o8a.dk/invitation-julekabaret-d-19-12-2017/ 
 

 

God jul og godt nytår 

Året 2017 har været et meget specielt år.  

Det har været præget af skolens 25 års jubilæum, Dorte P´s 25 års jubilæum og mit eget 25 års jubilæum. 

Desuden har det været præget af en stor udfordring i forbindelse med en personalesag, som vi er kommet 

godt igennem. 

Vi er nu klar og rustet til mange gode og glade oplevelser i 2018. Der er blandt andet storlejre på 

programmet for 3.kl. til og med 9.kl.  

Jeg ønske alle med tilknytning til Lyngbjerggårdskolen en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende 

nytår.  

Jeg takker for alt det positive mange har bidraget med til at fortsætte vores skoles lange række af gode år. Jeg 

takker specielt for en vidunderlig dag til mit jubilæum. 

1.skoledag efter juleferien er onsdag den 3.december. 

Rigtig god jul til alle. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Svenstrup 

 

 

http://www.fc-højvang.dk/invitation-julekabaret-d-19-12-2017/
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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  

15/12 Lærke 1 Laura 6 Josefine 9 Johanne 4 Andreas 1 

19/12 Marcus 1 Kasper 6 Louise 8 Clara S 4 Yasmin 8 

5/1-2018 Mikas 1 Thor 5 Asbjørn 8 Hanna 6 Leslie 7 

12/1-2018 Oskar 1 Frederik 0 Anika 9 Izabella 6 Tobias 7 

19/1-2018 Rasmus 1 Nikoline 5 Cecilie T.K. 9 Hareni 6 Simon 6 

26/1-2018 Theo 1 Mathilde T 5 Daniel 9 Christian 6 Philip 8 

 


