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Kære forældre, personale og elever 

Pædagogisk dag den 16.marts. 

Næste fredag den 16/3 er der pædagogisk dag for lærerne og pædagogerne på Lyngbjerggårdskolen. Alle 

lærere og pædagoger skal på fælles kursus og inspirationsdag.  

Derfor er der specielt program for dagen. 

Alle klasser møder fra kl. 8.10-kl. 12.00.  

Det er dejligt, at der er forældre, der har meldt sig til at overtage en klasse. Tusind tak skal lyde her fra. 

Her er en oversigt over, hvem der skal have hvilken klasse 

Klasse 8.20-9.55  10.20-11.55 

0.kl Nina og Loiuse  Nina og Loiuse (gammel og nuværende praktikant) 

1.kl Lene og Tanja – forældre  Lene Bjerregård (sundhedsplejerske) og Christian 

2.kl Katrine (forældre) Katrine (forældre)  

3.kl Pia (vikar)  Lene og Tanja- forældre –  1.hjælp 

4.kl Michelle (vikar) Pia (vikar) 

5.kl Rikke (Forældre) Rikke (forældre)  dansk og miniprojekt 

6.kl Christian (vikar) Stefan (vikar) 

7.kl Kirstine (vikar)  Kirstine (vikar) 

8.kl Anna+ Uffe (forældre) Anna+ Uffe (forældre) bage og fitness 

9.kl Stefan  Michelle 

Lyngtotten Rabia (Pædagogmedhjælper)  Christian, Daniella, Michael (Vikarer) og  Katrine (forældre) 

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.  

Det er dejligt så mange forældre har meldt sig. Tusind tak til jer alle. 

Dårlig nyhed. 

Overenskomstforhandlinger 

Som I sikkert ved alle sammen er overenskomstforhandlingerne brudt sammen for offentlig ansatte. Det 

rammer såvel de kommunalt ansatte, de statslig ansatte og de ansatte i regionen. 

Vi kan håbe forligskvinden kan få parterne til at finde en løsning, ellers kommer der strejke fra den 4.april på 

visse udvalgte steder og meget stor lockout fra den 11.april. 

Fagforeningerne har udvalgt nogle steder, der skal strejke. 
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Lyngbjerggårdskolen er desværre en af de skoler der er udvalgt til at skulle strejke fra og med den 4. april 

2018. 

Hvis der ikke findes en løsning inden den 4. april 2018 betyder det, at alle lærerne strejker, og dermed er 

undervisningen aflyst. Der er stadig mange spørgsmål, men som vi har fået det at vide indtil nu, vil det kun 

være mig som skolens leder, der er tilbage på arbejde af undervisningspersonalet.  

Pædagogerne er indtil videre ikke strejkeramt, så Lyngtotten vil være åben i det sædvanlige tidsrum, altså fra 

kl. 06.30-08.10 og igen fra 13.15-16.30. 

Pedel og sekretær er ikke en del af den varslede strejke. 

Vi vil holde jer orienteret, efterhånden som vi får mere at vide.  

Husk i dagene op til den 4. april at tjekke Skoleintra ofte. 

 

 

Generalforsamling for skole og Støtteforeningen 

Husk, at vi holder generalforsamling for Lyngbjerggårdskolen og for Støtteforeningen torsdag den 12. 

april kl. 19-21.30  

Det vil være dejligt med mange deltagere. 

I næste uge kommer den officielle indbydelse. 

 

Syv små dværge søger ny Snehvide 

Kunne du tænke dig ”rollen” som Snehvide, er du velkommen til at kontakte enten  

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

eller 

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

 

Teatertur 

Torsdag den 22. marts er der teatertur for bh.kl. -1.kl.-2.kl. og 3.kl. Det er den herlige forestilling Karlson på 

taget, de skal se. 

Der vil være bustransport. Afgang lige efter morgensamling og hjemkomst ca. kl. 12.30. 

  

Rigtig god weekend til alle. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Svenstrup 

mailto:mal@migatronic.dk
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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 

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

9/3-2018 Phillip 2 William G 3 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 

13/4-2018 Marie 0 Philip 8 Victor 9 Villads 4 Tobias 4 

21/4-2018 ARBEJDSDAG KL. 9-15, RENGØRING HEREFTER ELLER SØNDAG 

22/4-2018 Tobias 0 Vilma 3 Anastasia 9 William 3 Rose 1 

 


