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 Årgang: 26  Uge: 18  Dato: 04.05.2018 

Kære forældre, personale og elever 

Arrangement for Svenstrup/Godthåbs 7.klasser 

Onsdag den 16.maj er der arrangeret en fælles dag for områdets 7.klasser. Dagen foregår på FC 

Højvang fra kl. 8.00 –kl. ca. 14.  

Formålet med dagen er i små blandede grupper at drøfte, hvad man som ung har brug for i 

Svenstrup/Godthåb. Hvordan er det at være ung i vores område, Hvordan får man på en god måde 

de unge til at tage ansvar for området. 

Dagen vil starte med morgenmad kl. 8 

Herefter vil eleverne bliver delt ind i 10 hold (blandede fra de 3 skoler). Her skal drøftes emner 

relateret til overskriften for dage. Der vil være fælles frokost (sandwich). Efter frokost skal 

grupperne igen drøfte emnet med det formål at komme frem til ca. 10 statements om det at være 

ung i området.  

Dagen er arrangeret i fællesskab mellem de 3 skoler og FC Højvang.  

Borgemesteren vil komme forbi og se hvad der arbejdes med.  

Vi håber på at det bliver en god , nyttig og hyggelig dag. 

Hovedrengøring lørdag 5. maj 2018 kl. 09 – ca. 12.00 

I morgen, lørdag er der hovedrengøring på skolen. Det hele får en god og gedigen overhaling. 

Tusind tak til de forældre, der skal deltage denne gang. Nederst på ugebrevet kan I se , hvem der har 

opgaven denne gang. Det kan være en god ide, at tage lidt grej med selv, da det er svært at have nok 

til alle. 

Jeg ønsker en rigtig god arbejdslyst, og glæder mig til at komme til en super ren skole på mandag. 

BH.kl.: Lau, Marcus, Marie, Nicoline, Sander, Simon, Tobias, Victor, Viola, Celine 

1. kl.: Emma, Oskar, Rasmus, Rosa, Rose, Signe, Theo, Villum, Emilie 

2. kl.: Ida, Liv B.P., Mikkel, Phillip, Signe,   

3.kl.:  Sofia, Tobias, Vilma, William,  

4.kl.: Jonas, Krista, Madeline, Malte Emil, Tobias, Villads 

5.kl.: Mathilde T, Nikoline, Sofie, Thor, Eva, Christian 

6.kl.: Kasper, Laura, Mikkel, Simon, Hareni   

7. kl.: Christian, Frederikke, Martin, Oscar, Stine F, Tobias 

8. kl.: Mads O., Olivia, Rasmus, Silje, Theiss, Yasmin, Johanne 

9. kl.: Frederik, Jonas, Maria, Morten, Victor 
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Glemt tøj 

Der er lagt glemt tøj frem, så man kan undersøge om, der er noget man ejer af de mange ting. 

Hovedrengøring er f.eks. god til lige at se efter, om ens barn skulle have glemt noget tøj på skolen. 

Tøjet gives væk tirsdag den 8..maj. 

Prøver 

Der har i denne uge været skriftlige afgangsprøver i dansk og matematik for 9.klasse. Herefter 

mangler der en skriftlig online prøve i geografi den den 14.maj. Vi håber det er gået eleverne godt. 

Konfirmander 

Det var stolte, flotte og glade konfirmander (og nonkonfirmander) der i fredags blev konfirmeret. 

Det er en mærkedag, der vil blive husket. De kastede karameller som start på deres blå mandag. Det 

var som vanligt meget populært hos de yngre elever. 

Endnu engang tillykke til elever og forældre. 

 

Skoldkopper  

Der er skoldkopper blandt børnene for tiden. Dette blot til information. 

Borgermøde 

Aalborg Kommunes borgmester Thomas Kastrup Larsen flytter i uge 20 sit 

kontor ud til Svenstrup/Godthåb. Rent praktisk på Højvangskolen. I den 

forbindelse afholder han et borgermøde den 16.maj fra kl. 19-21. Alle er 

velkomne. Det kunne være dejligt, hvis der kom en del fra Godthåb, så 

Godthåb by kommer på landkortet såvel som Svenstrup kommer på 

landkortet. Vores store ønske om en multihal i Godthåb kender 

borgmesteren godt, men det skader jo aldrig, at han får det at vide igen. Der 

kunne også være andre ting i Godthåb, som kunne være gavnligt at trække 

frem foran borgmesteren. Mødet foregår i Højvangshallen. 

 

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. 

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  

5/5-2018 HOVEDRENGØRING 

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

18/5-2018 Celine 0 Marcus 0 Leslie 7 Astrid 0 David 2 

25/5-2018 Andreas 0 Frederik 0 Anastasia 9 Amina 3 Rosa 1 

1/6-2018 Jacob 1 Clars S 4 Katrine 7 Eva 5 Ida 2 

8/6-2018 Camilla 0 Clara K 4 Emil 7 Lucas 5 Signe 2 

 


