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Kære forældre, personale og elever 

Brug venligst Intra 

Langt de fleste at jer forældre, er super gode til at bruge Intra. I reagerer på de ting, I skal, og I 

kommunikerer via Intra med jeres barns lærere, pædagoger og kontoret. Det er, som det skal være.  

Grunden til, at jeg skriver dette  i Ugebrevet, er, at  nogle få forældre ikke benytter Intra, når de skal 

give en besked. Det kan betyde,  at beskeden ikke ses, eller at den besvares noget senere. Derfor vil 

jeg gerne bede om, at også disse sidste forældre, bruger Intra til beskeder. Personalet har pligt til at 

læse beskeder på Intra alle hverdage mindst 1 gang om dagen. 

Parkering/sætte barn af 

Skolen har 2 parkeringspladser. Den lille parkeringsplads ved kontoret er 

beregnet til personalet, og den anden er beregnet til forældre og gæster til 

skolen.  

Grunden til, at systemet er sådan, er primært at sikkerhedsmæssige grunde. 

Personalet møder ind om morgenen og skal ikke køre ud igen før op af 

dagen.  

Forældrene kører ind og ud igen kort tid efter. Hvis forældre parkerer på 

personalets p-plads, kommer der flere farlige situationer, når eleverne er på 

vej i skole. 

Hvis systemet overholdes holdes elever og biler adskilte, som hermed giver eleverne en større 

sikkerhed for ikke at blive ramt af en bil.  

På den store parkeringsplads er det af sikkerhedsmæssige grunde hensigten, at eleverne efter de er 

blevet sat af, går ind bag de sorte stolper, så de ikke kommer til at gå, hvor der er biler.  

Jeg håber, de få forældre, der ikke bruger den store parkeringsplads fremover respekterer systemet, 

så vi få størst mulig sikkerhed i især morgentrafikken. 

Af samme grund må man ikke sætte sit barn af langs vejen uden for skolen. Det giver simpelthed 

unødig risiko for eleverne. 

 

Fotografering 

 

HUSK: Onsdag den 26. september 2018 er der fotografering af alle elever og 

personaler. Eleverne skal huske at have den udfyldte seddel med til fotografen, 

da fotografen ellers ikke må fotografere eleverne. 
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Ugen der er gået 

Igen i denne uge er der sket en hel masse på skolen. Torsdag og fredag har budt på fagdage. 

7/8.kl har haft Døgnbrænder, som klasserne klarede i meget fin stil. Det var trætte elever, der fredag 

morgen mødte op til morgensamling, før de gik hjem for at sove. 

Ugen har også budt på idrætsdag for 6.klasse i Skovdalen. Dagen blev afviklet sammen med 9 andre 

frie grundskoler i Aalborg Kommune. Udover os var det Skipper Clementskolen, Sankt Maria 

Skolen, Klostermarkskolen, Egense Friskole, Mentiqa Skolen, Aalborg Friskole  og Solsideskolen. 

Det blev en god dag, hvor eleverne kunne prøve atletikdiscipliner på en helt rigtig atletikstadion.  

Dagen sluttede med stafet mellem skolerne. Skipper Clement Skolen vandt i år og vores 6.klasse 

kom på en flot 3.plads. Sidste år var det vores hold, der vandt trofæet.  Vores 7.klasse var officials 

hele dagen. De fik meget ros for vel udført arbejde. Dejligt. 

Idrætsdagen er en fast årlig begivenhed for 6.klasse.  

I dag fredag har vi til morgensamling fejret Poul Skaftes 50 års fødelsdag. 

Bogbus – aflysning i uge 39 

Fredag 28. september kører bogbusserne ikke pga personaledag. 

 

Rigtig god 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  

16/9 Rosa 2 Tobias 4 Mikkel 7 Lau 1 Andrea 7 

28/9 Elias 0 William 4 Thomas 8 Marcus 1 Thor 6 

5/10 Emma 0 Frederikke L 3 Hanna 7 Marie 1 Sofie 6 

12/10 Frida 0 Jonas 3 Hareni 7 Nicoline 1 Nikoline 6 

27/10 HOVEDRENGØRING 

02/11 Gabriel 0 Amina 4 Izabella 7 Gorm 2 Jemina 9 

 


