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 Årgang: 26  Uge: 23  Dato: 08.06.2018 

Kære forældre, personale og elever 

Sommerfesten.  

Lige en sidste reminder om sommerfesten, som holdes 

onsdag den 27.juni fra kl. 18-21.  

Det vrimler ind med tilmeldinger. Dejligt med så mange tilmeldinger. 

Det bliver forhåbentligt lige så hyggeligt som det plejer at være.  

Deadline torsdag den 14. juni 2018på kontoret 

Husk at få jeres billet, der udleveres ved tilmelding, med til sommerfesten. 

 

Efterlysning 

Nøglen til rengøring i sektion 3 er ikke kommet retur efter sidste udlån. 

Den kom retur efter rengøring den 26. april, men manglede da der var rengøring den 9. maj. I den 

mellemliggende periode har der været hovedrengøring. 

Vi savner nøglen og vil meget gerne have den retur. 

Indbydelse til dimission 

9.klasse husk tilmelding på intra til dimission senest den 22. juni 2018. 

Fripladstilskud og søskenderabat 

En gang årligt kan der søges om ”Fripladstilskud” ved Eunomia. Der kan KUN søges 1 gang om 

året og tilskuddet bevilges først i december. Herefter vil det bevilligede tilskud blive fordelt over 2. 

halvdel af skoleåret. 

Vær opmærksom på, at der aldrig ydes 100% fripladstilskud og at tilskuddet afhænger af 

forældrenes indkomst. 

Ansøgningsfrist: 1. september 2018 

 

Skulle man have behov for at søge yderligere hjælp, er der mulighed for at udfylde en 

ansøgningsblanket, som kan rekvireres på skolens kontor. For at komme i betragtning er det en 

betingelse, at man har søgt ovennævnte Fripladstilskud og barnet skal have gået på skolen i mindst 

1 skoleår, før man kan søge om yderligere tilskud. 

Ansøgningsfrist: Kan søges, når behovet opstår. 

Derudover kan man søge søskenderabat til SFO-betaling, hvis man har børn i et andet 

pasningstilbud end Lyngtotten eller har 2 børn i Lyngtotten. Dette kan søges løbende og gives kun, 

hvis man afleverer udfyldt ansøgning om dette ved hvert skoleår. 

Ansøgningsfrist: 25. juni 2018, hvis man ønsker rabat fra og med august 2018. 

 

Indkaldelse til ekstraordinær 2. generalforsamling 

Bestyrelsen for Lyngbjerggårdskolen har som nævnt tidligere lavet forslag til vedtægtsændringer. 

Disse ændringsforslag skal drøftes og vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 

minimum 14 dages mellemrum. Den første generalforsamling er nu afholdt, hvor forslaget blev 

enstemmigt vedtaget.  

Nu følger generalforsamling nr. 2  

Tirsdag den 19.juni kl 19.00 

 



 Lyngbjerggårdskolens Ugebrev   

 

Dagsorden: 

 Valg af dirigent 

 Valg af referent 

 Vedtægtsændringer 

.Alle forældre er velkomne. 

Næste uge: 

Der sker mange ting i denne tid, så her er en oversigt over, hvad der sker af særlige ting i næste uge. 

Sommerkoncert og billedkunstudstilling fra Aalborg Kulturskole 

Skolen har som nævnt fået flere elever, der benytter sig af kulturskolen. En del af eleverne bliver 

undervist her på skolen. Derfor har Poul, som er musikskole lærer og kontaktperson til musikskolen 

besluttet sig for at arrangere en lille arrangement med de elever, som får undervisning på 

Lyngbjerggårdskolen. 

Koncerten/udstillingen finder sted på tirsdag den 12. juni  kl. 16.00-16.45 

Man er meget velkommen til at deltage, hvis man har lyst til at høre og se, hvad de har fået lært. 

Lejrture: 

Der er følgende lejrture i næste uge: 

4.klasse 14-15/6  LM + PS Til Hammer Bakker i hytte 

6.klasse 13-14/6  AC + TJ Hjem i Alices have i telt 

7.klasse 11-12/6  JH + MB Til Lundby Krat- sover i sheltere 

Mundtlige prøver 

Mandag-tirsdag: tysk afgangsprøve i 9.klasse 

 

Årsprøver 

Mandag-tirsdag: engelsk årsprøve i 8.klasse 

Onsdag-torsdag : dansk og fysik- årsprøve i 8.klasse 

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  

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

15/6-2018 Herdis 0 Johanne 4 Johanne 8 Nikoline 5 Adam 5 

22/6-2018 Theo 1 Andreas 3 Jemina 8 Phillip 2 Yasmin 8 

29/6-2018 Villum 1 Sofia 3 Frederikke 7 Fillipa 5 Mikkel H 6 

 


