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 Årgang: 26  Uge: 19  Dato: 09.05.2018 

Kære forældre, personale og elever 

Bestyrelsen for Lyngbjerggårdskolen har lavet forslag til vedtægtsændringer. Disse ændringsforslag 

skal drøftes og vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages 

afstand. 

Derfor indkaldes  alle forældre her til dissse 2 ekstraordinære generalforsamlinger  

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger 

Tirsdag den 29. maj kl. 19.00 og tirsdag den 19.juni kl 19.00 

Dagsorden: 

 Valg af dirigent 

 Valg af referent 

 Vedtægtsændringer 

 Eventuelt 

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. 

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. 
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Den nye personadatalov – hvad betyder den for jer, som forældre? 

Mange af jer har sikkert i en eller anden relation modtaget information om den nye persondatalov, 

som træder i kraft den 25. maj 2018. 

I den forbindelse vil I også herfra modtage en større skrivelse kombineret med et spørgeskema, som 

vi skal bede Jer udfylde. Faktisk må vi gå så vidt som at sige, at I SKAL udfylde og returnere til os. 

F.eks. må vi ikke uddele Blå Folder med alle elevers kontaktinfo i, uden at I har givet tilladelse til 

dette. Vi må heller ikke blot udlevere klasselister i klasserne, så det har stor betydning, at få 

tilladelserne fra jer. 

Vi vil snarest udlevere skemaerne til eleverne og samtidig vil vi skrive på intra, at nu er de sendt 

med eleverne hjem og vedhæfte skemaet i den besked. Skulle den så blive væk for eleven på vej 

hjem fra skole, kan I stadig få fat i den. Alternativt, kan man selvfølgelig altid komme forbi 

kontoret og få et nyt udleveret, hvis der bliver brug for det. 

Skolen kan få betragtelige bøder, hvis vi ikke overholder Persondataloven, så derfor bliver vi nødt 

til at være meget insisterende på, at få skemaerne tilbage i udfyldt stand.  

 

Rigtig god Kr. Himmelfarts-weekend. 

 

 

 

 

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  

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

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

25/5-2018 Astrid 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 

 


