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Kære forældre, personale og elever 

Syv små dværge søger ny Snehvide 

I Støtteforeningen er vi lige nu syv små dværge, men kun en enkelt Snehvide. 

Vi kunne rigtig godt bruge et nyt kvindeligt bekendtskab til at dele det søde støtteforeningsliv med.  

Vi elsker høj musik og fulde unge mennesker. Vi er ikke bange for at arbejde hårdt og længe i perioder, men 

nyder også hinandens selskab i mere rolige omgivelser. 

Vi kan tilbyde en plads i støtteforeningen i selskab med andre engagerede forældre. Masser af plads til smil 

og godt humør og ikke at forglemme, INGEN weekendrengøring. 

Kunne du have lyst til at være det nye kvindelige medlem af støtteforeningens bestyrelse høre vi gerne fra 

dig. 

Du er velkommen til at kontakte: 

Mads Lange; Mobil: 20 19 53 31, mal@migatronic.dk 

Flemming Kastbjerg , mobil: 28 76 19 71, mail: flemkast@hotmail.com  

Introduktion til App Writer 

Mange elever på skolen har stor glæde af at bruge it-kompenserende hjælpemidler fx læse- og skrivestøtte 

med programmet App Writer.  

 

Jeg tænker, at det kunne være dejligt for jer forældre at få en introduktion til programmet, så I har bedre 

mulighed for at hjælpe jeres børn, når de bruger App Writer. 

 

Derfor vil jeg gerne invitere jer til et møde, hvor jeg fortæller lidt om App Writer. 

 

Mødet er den 28. februar 2018 - Vi mødes på lærerværelset kl. 17,00 - 18,00. 
 

Tilmelding er nødvendig - så send en besked til mig på intra, hvis I har lyst til at deltage. 

 

Venlig hilsen 

Alice C   

Skak 
Vi må konstatere, at der i år blandt de tilmeldte til skak er større interesse for den kage, som nydes til 

skakdagene end for selve skakspillet. Derfor er det besluttet at skak-undervisningen stopper nu. Da der 

stoppes før tid, kan man få refunderet halvdelen af prisen for holdet, altså kr. 50,00 på kontoret. 

Fastelavnsarrangement 
Det er et syn for guderne at møde ind til morgensamling, når vi har fastelavnsarrangement på skolen. Der er 

mange fantastiske kostumer hos såvel voksne som hos elever, der overraske, morer og som ser yndige ud. 

Sjovt er det at se på. 
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Der er lagt flere billeder fra dagen op på skolens Facebook-side. 

Årsregnskab- travlhed 

Der er i den sidste tid blevet arbejdet hårdt på kontoret- især på Ninas kontor. Det er nemlig årsregnskabstid. 

Vores nye revision var således på besøg onsdag og inden da skulle en masse være lavet klar. 

På generalforsamlingen den 12.april vil regnskabet blive fremlagt for de fremmødte. 

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. 

Vi har også brug for forældre til at hjælpe i Lyngtotten om eftermiddagen. 

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.  

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  

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 

 


