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 Årgang: 26  Uge: 9  Dato: 02-03.2018 

Kære forældre, personale og elever 

Uge 9 har været en uge i sygdommens tegn i lærer/ledelsesstaben, så vi har haft brug for at benytte os af 

vores gode stab af vikarer. Os, der ikke er sygdomsramte, mener, at vi er kommet godt igennem den første 

uge efter vinterferien. 

Elevsamtaler 

Onsdag den 7.marts er der tid til elevsamtaler igen. Alle klasser møder fra kl. 8.10 til kl. 13.15. 

Kl. Bh.kl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.modul KA/Louise AR DS RM PS EMIL RC MB TJ ES 

2.modul 

+5.lektion 

KA/Louise AR DS RM EMIL PS TJ RC MB ES 

 

9.klasse til skolelæge 

9.klasse skal fredag den 9.marts til tjek hos børne/ungelægen her på skolen i sundhedsplejerskens lokale. 

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 forældre til 4 klasser. Det er super dejligt. Det er 

stadig muligt at melde sig, men kun til på fredag. Herefter sætter 

jeg vikar på klasserne og laver aftaler om, hvad de kan underholde 

klasserne med. 

 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.  
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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  

  

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  

2/3-2018 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 

23/3-2018 Sophia 2 Noah 3 Thomas 7 Thor 5 Oscar 7 

6/4-2018 Jasmina 0 Tobias 3 Daniel 9 Mathilde T 5 Marie 6 

 


