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Kære forældre, personale og elever, 

Omfotografering og gruppefotografering 

Fotografen kommer på skolen igen 

Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 12. 

Her bliver der taget portrætfoto, af de få, som ikke var her i onsdags samt gruppebillede af alle. 

Desuden skal der prøves noget nyt: klassebilleder, hvor alle klasser fotograferes med alle eleverne 

fra hver klasse. 

 

Budgetfase 

Økonomiudvalget er nu gået i gang med at lægge et budget for 2019. Heldigvis er statstilskuddet på 

76% af hvad en folkeskoleelev koster om året, stadig gældende. Vi er heldige med, at den 

nuværende regering ikke har varslet nedskæringer på vores område.  

Indtil videre viser regnskabet i dette kalenderår, at vi holder vores budget – endda til den gode side. 

Det er bare super dejligt. 

Weekendrengøring 

Det betyder rigtig meget for skolen, at I forældre flittigt møder op og tager jeres del af rengøringen. 

Det er fantastisk det stadig fungerer rigtig godt efter 26 år. 

Jeg er blevet spurgt, hvor lang tid man skal regne med en weekendrengøring tager i ”mandetimer”. 

Jeg har spurgt mig for hos forældre, der har gjort det mange gange og svaret lyder på, at man skal 

regne med 2,5-3,5 timer, hvis man skal gøre det ordentligt.  

Vi kan se, at mange forældre ikke bruger ret mange mopper på rengøringsvognene, og derfor følger 

lige en orientering. Når der vaskes gulv i et klasseværelse, skal man regne med at bruge mindst 2 

mopper. Ellers vil man være tilbøjelig til at føre skidtet rundt i klassen i stedet for at fjerne det. Der 

er lagt de mopper på vognene, som det forventes, man har brug for. Mange gør et rigtig godt stykke 

arbejde, men der er også nogle, som kommer lidt for hurtigt over det. Er det tilfældet, må man 

forvente et opkald mandag, hvor man bliver bedt om at komme og udføre de manglende opgaver.  

 

OBS: Fremførerne med gule, olierede papirsklude er engangsklude, som bruges til at feje med, skal 

smides ud og ikke lægges til vask. 

Man bestemmer selv, om man er 1 person eller flere personer til at udføre arbejdet. 

Emneuge 

I uge 41 er der emneuge for hele skolen. 

6.klasse øver skuespil, mens de øvrige klasser har emneuger. 

Klasserne bliver orienteret særskilt om hvordan ugen skal bruges.  

Skolefest 

Torsdag den 11.oktober er der skolefest for alle elever på skolen.  
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Festen starter med, at vi alle ser skuespil i forsamlingshuset kl. 18. Herefter følges eleverne op på 

skolen, hvor der er fest.  

Eleverne fra børnehaveklassen til og med 3.klasse slutter kl. 21 og eleverne fra 4.klasse til og med  

9.klasse slutter kl 22.00. 

Der kommer særskilt invitation fra Skolefestudvalget. 

 

 

Motionsdag 

Fredag den 12.oktober slutter vi emneugen af med at holde motionsløb 

i alle klasserne. Eleverne møder fra 8.10-11.55. 

Motionsudvalget udsender information ud, hvor det er oplyst, hvilke 

distancer man kan løbe. 

 

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  

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 

 


