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Generalforsamling 

I går havde skolen og Støtteforeningen  generalforsamling. Det blev en meget hyggelig, informativ 

og god aften  

I næste uge vil jeg skrive noget mere om den.  

Støtteforeningen søger hjælp til Karneval 

Støtteforeningen trækker nu i arbejdstøjet, fordi Aalborg Karneval nærmer 

sig hastigt. 

Der er brug for mange hjælpere til at få det hele til at hænge sammen. 

Støtteforeningen har lagt en Doodle ud, hvor man kan tilmelde sig som 

hjælper. 

Opgaver som Støtteforeningen  med hjælpere står for er, at have en stor salgsbod i Kildeparken 

lørdag, bespisning af karnevalsfolkene og de udenlandske grupper og andre arbejdsopgaver, der er 

beskrevet på Doodlen. 

Der er mange, der hygger sig rigtig meget samtidig med, at de gør rigtig meget gavn. Vi kan kun 

opfordre til, at man tilmelder sig. Det kan være en god ide at tilmelde sig i hold, så hyggen kommer 

mest muligt i højsædet.  

Støtteforeningen har netop bevilget disse ting til skolen. Pengene kommer direkte fra overskuddet 

fra sidste års karneval. 

 Nye små stålmål 

 Nye basketkurve på den store multibane 

 Nyt naturlegehus 

 Pædagogisk gulvfolie indenfor 

 Nye store alu fodboldmål 

 Nye puder i puderummet 

Hele tiddelingen er på ca 70.000 kr.  

Det er bare flot. 

De mange penge kommer altså fra sidste års fællesindsats på Karnevallet. Det betyder meget for 

skolen, at få mulighed for at få disse mange gaver.  

Konfliktorientering 
Det er desværre stadig uafklaret om der kommer konflikt eller ej. Det er svært at gå i den usikkerhed. 

Konflikten kan nu tidligst starte den 22.april, men forligskvinden kan stadig udsætte konflikten. Når/hvis hun 

opgiver mægling træder konflikten i kraft på 5.dagen herefter. 

Heldigvis er 8.-9.klasse tur til Edinburgh reddet. De tager afsted på søndag, og det er før en evt. konflikt 

starter. Jeg ønsker rigtig god tur til den spændende by Edinburgh. 
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Besøg af TV2 Nord  

Mette Frederiksen gik i onsdags på landsdækkende tv, hor hun udtalte, at efter hendes mening burde udgiften 

til ghettopakken, blandt andet finansieres ved hjælp at statstilskuddet til friskoler og privatskoler skulle 

skæres ned med 5%.  

Det vil for vores skole betyde en mindre indtægt på omkring 600.000 kr. om året, hvilket vil ramme hårdt.  

Tilskuddet til fri-og privatskoler tildeles ud fra, hvor meget en folkeskoleelev koster i gennemsnit. Det beløb 

får vi 76% af. Tilskuddet har historisk set været 75% i rigtig mange år. Det blev så i løbet af 3 år sat gradvist 

ned til 71%, hvor det befandt sig i 2 år. Herefter har den borgerlige regering gradvist sat det op til 76%, hvor 

det ligger i år.  

I torsdags havde vi besøg af TV2 Nord, som var interesseret i at høre vores side af sagen i forhold til Mette 

Frederiksen udtalelse. I kan se udsendelsen på skolens Facebook side. 

Min personlige holdning er, at det en meget underlig kobling, at Friskolerne skal betale for Ghettopakken. 

Det har overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Friskolerne er primært ude i de mindre lokalsamfund 

og Ghettoerne er i de største byer.  

Besparelsen vil ramme rigtig mange lokalsamfund hårdt, da friskolen mange steder er et stort 

omdrejningspunkt for byen. Det vil på sigt være årsag til lukning af mange skoler ude i de små samfund.  

Emneuge i uge 16 

I uge 16 skal der være emneuge for klasserne fra 0.klasse til og med 7.klasse.  

8/9. klasse skal til Edinburgh i samme uge.  

Der er kommet informationsskrivelser fra de forskellige grupper, så alle burde være godt orienteret om, hvad 

der skal ske i løbet af ugen.  

Arbejdsdag den 21. april 2018 kl. 09.00 til ca. 14.30 

Så er foråret kommet og dermed også forårets arbejdsdag. Vi håber på godt vejr, så vi 

kan få en hyggelig og udbytterig dag sammen. 

Husk at det er en god ide at medbringe rive, kost, handsker eller andet, da det er svært at 

have værktøj nok til så mange flittige forældre på én gang. 

Her kan I se oversigt over de forældre, som skal deltage i næste arbejdsdag. 

BH.kl.: Alfred, Andrea, Andreas, Astrid, Camilla, Celine, Dicte, Frederik, Herdis, Jasmina,   

             Lau, Marius, Nicoline, Simon 

          

1. kl.: Andreas, Gorm, Jacob, Julie, Kristian, Laurits, Lærke, Marcus, Mia, Mikas,         

           Rasmus, Silkemarie, Sofie 

 

2. kl.: Albert, Anna, David, Frederikke B.G., Frederikke J.L., Ida, Jessica, Mikkel, Sophia 

 

3. kl.: Amina, Hjalte, Jesper, Magnus, Mikkel, Noah, Sofia, Vilma, William 

 

4.kl.: Clara S., Clara K., Johanne, Katja, Mark   

 

5.kl.: Adam, Christian, Clara, Eva, Fillipa, Lucas, Maja,  

 

6. kl.: Christian, Hanna, Hareni, Izabella, Jakob, Kasper, Marie 

 

7. kl.: Mai, Emil, Leslie, Tobias 
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8.kl.: Asbjørn, Jemina,  Lauge, Mads, Louise, Philip, Silje 

 

9.kl.: Anika, Apoorjan, Cecilie T.K., Daniel, Emilia, Emma 

 

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  

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 

26/4-2018 Sophia 2 Nicoline 0 Jonas 9 Liv B.P. 2 Jonas 2 

5/5-2018 HOVEDRENGØRING 

9/5-2018 Frederikke L 2 Camilla 0 Victor 7 Mikas 1 Gorm 1 

 


