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Kære forældre, personale og elever 

Fagdage i næste uge 

Mandag og tirsdag i næste uge er der fagdage. Det betyder, at alle eleverne møder fra 810-13.15. 

Her ser I hvilke undervisere, der er sat på klasserne. 

klasse mandag tirsdag 

0 Dorte P og Poul Dorte P og Anja 

1 Jannik og Kresten Jannik 

2 Dorthe S  Rasmus og Kresten 

3 Maja Tina 

4 Line Line 

5 Ann Ann 

6 Alice C og Ingebeth Alice C og Ingebeth 

7 Jan Jan 

8 Rarmus Martin 

9 Alice H og Martin Alice H 

 

Fastelavnsarrangement 
På fredag den 9. februar holder skolen den årlige fastelavnsfest. Program var med sidst ugebrev. Dog er der 

en lille rettelse nemlig at 9. klasse selvfølgelig med til arrangementet. 

Jeg håber, der bliver vist ligeså stor kreativitet og udklædningslyst som de forrige år.  Det forventes at alle er 

klædt ud på en eller anden måde. Det er altid sjovt når det er hjemmelavede ting, hvor  man er gået på jagt 

derhjemme i gemmerne.  

Almindelig dag efter arrangementet. 

Pædagogisk dag den 16.marts. 

Vi mangler stadig gæstelærere til at overtage en klasse den 16.marts 

fra kl. 8.10-kl. 12.00. Alle lærere og pædagoger skal på fælles 

kursus og inspirationsdag. Derfor har vi brug for voksne i klasserne 

til at overtage. Man bestemmer selv hvad man vil arbejde med, men 

man kan også få et forslag fra lærerne om, hvad man kan finde på at 

lave med klasserne.  

Der er indtil nu kun 2 forældre der har meldt sig, så vi mangler 

stadig. Hvis I skulle få mod på det, kan I henvende jer på kontoret 

eller til klasselæreren. 

 

Personale 

Søren er nu stoppet i Lyngtotten, da Anja nu er kørt ind. Søren vil dog stadig blive brugt som vikar, så vi skal 

ikke sige helt farvel til ham 

Tina Jørgensen er nu startet i sit job på skolen. Det er hyggeligt og godt at have hende tilbage i folden. Det er 

dog kun indtil sommerferien ansættelsen varer, idet Louise så kommer tilbage fra orlov. 
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Årsregnskab 

Der arbejdes lige nu koncentreret fra Ninas side med skolens årsregnskab for 2017. I næste uge kommer der 

revision på.  

Det er altid spændende at se, hvordan året er gået rent økonomisk 

Nye kandidater 
Der er generalforsamling den 12.april for både skolen og Støtteforeningen.  

 

Det betyder også, at vi skal have valg til bestyrelsen. Vi ved, at vi kommer til at mangle 2 medlemmer i 

skolebestyrelsen , fordi Lone Daasbjerg  og Søren Pedersen ikke længere har børn på skolen efter 

sommerferien og derfor ikke ønsker genvalg. Tænk derfor over, om det er noget, I kunne have lyst til. Hvis I 

går i overvejelserne, er I meget velkomne til at få en lille snak med enten Erik eller mig om hvilke 

forventninger I skal leve op til, så I lettere kan få en afklaring.  

  

Sommerferie i Lyngtotten 

Vi har hørt at sommerferie-planlægningen, så småt er i gang nogle steder. Vi minder derfor om, at 

Lyngtotten har ferielukket i uge 29, 30 og 31. 

 

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 

2018 Bhkl-1-2 3-4-5-6 7-8-9 Alle Alle  

2/2-2018 Villum 1 Lucas 5 Emilia 9 Sofie 5 Mads O 8 

9/2-2018 Jonas 2 Fillipa 5 Johanne 8 Maja 5 Jessica 2q 

16/2-2018 Live B.P 2 Philip 8 Olivia 8 Valdemar 5 Silje 8 

2/3-2018 Mikkel 2 Madeline 4 Josefine 9 Kasper 6 Rasmus 8 

9/3-2018 Phillip 2 Andreas 1 Apoorjan 9 Laura 6 Martin 7 

16/3-2018 Signe 2 Freya 4 Tobias 7 Marcus 6 Theiss 8 

 


