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Kære forældre, personale og elever, 

Stilling slået op 

Lyngbjerggårdskolen har sat et stillingsopslag på Jobnet. Årsagen er den, at Maja og Jan skal have 

et barn i februar måned. Maja skal derfor have orlov i et års tid fra januar måned. Stillingen 

indeholder en del matematik og en masse billedkunst. Desuden lidt natur-teknologi i 1-2.klasse. 

Hvis I kender gode kandidater, er I meget velkomne til at gøre opmærksom på opslaget. I kan også 

se det på skolens hjemmeside. 

Elevsamtaler 

Tirsdag den 30.oktober er der elevsamtaler igen.   

Derfor får eleverne lige efter efterårsferien udleveret et spørgeskema, som forældre bedes udfylde 

sammen med barnet og aflevere det igen fredag den 26/10 til klasselæreren. På den måde kan 

klasselærerne være forberedte til at holde gode samtaler.  

Talepædagog 

Skolen har i noget  tid ikke haft tildelt en fast talepædagog. 

Nu har vi endelig fået en. Det er Mette Klitgaard, som skolen tidligere har haft. Mette kan ved 

behov kontaktes på mail: mekl-skole@aalborg.dk og tlf. 93520264. 

Hun går i gang med arbejdet efter efterårsferien 

Skolefest og skuespil. 

Mange elever er sikkert trætte i dag ovenpå skolefesten. Det blev en hyggelig aften, hvor store og 

små blandede sig med hinanden og prøvede de ting, som var i klasserne. Der kom også en del elever 

fra sidste års 9.klasse på besøg.  

Aftenen startede i forsamlingshuset med at 6.klasse viste skuespil.Det klarede de rigtig godt. Det er 

enormt hyggeligt, når hele skolen er tæt pakket i en sal og sammen nyder et skuespil, som en klasse 

har øvet sig meget på. Stemningen er der med det samme. Stykket handlede i år om en kunstauktion 

med berømte malerier. Selveste Donald Trump kom til stede i slutningen.  

Der er lagt billeder på skolens Facebookside fra aftenen. 

Motionsdag 

I dag skal alle eleverne ud og nyde det dejlige vejr udenfor til motionsløb eller motionscykling. 

Det er altid en stor fornøjelse at se de mange ivrige elever – også de elever der kommer mere stille 

frem på ruterne. Det er en dejlig afslutning før vi alle går på efterårsferie. 
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Hovedrengøring 

Lørdag den 27. oktober 2018 er der hovedrengøring på skolen fra kl. 9.00 til ca. 12.00. 

Det er en rigtig god ide at medbringe støvsuger og spand, da skolen ikke  har nok til så mange 

flittige forældre. 

Hvis I, som er sat på til denne hovedrengøring er forhindret denne dag, bedes I kontakte Nina 

snarest. I vil så blive flyttet til hovedrengøring i foråret den 27. april 2019. 

Nedenstående er sat på til den kommende hovedrengøring: 

Bh.kl.: Frida, Jonathan, Mads, Nanna, Rebecca, Sara, Victor, Vincent, Viola, William 

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

2. kl.: Emma, Julie, Marcus, Mikas, Rasmus, Rosa, Signe, Theo, Villum 

3. kl.: Jonas, Malthe, Mikkel 

4. kl.: Mikkel, Sofia, Tobias, Vilma 

5. kl.: Jonas, Liva, Madeline, Malte Emil, Tobias 

6. kl.: Eva, Maja, Nikoline, Sofie, Thor 

7. kl.: Hareni, Laura, Marcus, Marie, Simon 

8. kl.: Christian, Frederikke, Stine F, Thomas, Tobias, Victor 

9. kl.: Philip, Rasmus, Silje, Theiss, Yasmin 

Kontoret 

Onsdag den 24. og torsdag den 25. oktober er Dorthe og Nina ikke på skolen, da vi er på budget-

workshop for at få udarbejdet et budget for 2019. 

 

Rigtig god weekend/efterårsferie 

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  

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 

09/11 Gry 0 Andreas 4 Kasper 7 Simon 1 Johanne 9 

16/11 Jonathan 0 Clara S 5 Emil 8 Tobias 1 Louise 9 

23/11 Karl 0 Clara K 5 Frederikke 8 Viola 1 Mads O 9 

 


