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Kære forældre, personale og elever, 

Skøjtetur 

Den årlige, hyggelige skøjtetur for hele skolen er nu fastlagt til 

at finde sted onsdag den 19.december fra kl. 9-kl. 11. Vi tager 

fra skolen lige efter morgensamling og kommer tilbage ca. kl. 

12. 

Forældre er som vanlig meget velkomne til at deltage, men 

skal selv sørge for transporten. 

Hvis der er forældre, som kan hjælpe os med at køre nogle 

elever, vil det være super dejligt. Ofte kan vi spare mindst 1 af busserne, fordi forældre melder sig. 

Hvis I har mulighed for at køre vil det være super at sende en besked til Nina via skoleintra. 

Skriv hvor mange I kan have i bilen. 

Det plejer altid at være en hyggelig tur. 

Vigtig, vigtig info! 

Vi er på forskellig vis blevet opmærksomme på, at nogen af vores børn anvender chatprogrammet 

Ome, tidligere kaldt Omegle.  Se evt: https://ome.tv/.  Ome er et gratis online chat-websted via 

webkamera, der fungerer som en chatroulette, hvor man mere og mindre tilfældigt kobles sammen 

med helt fremmede mennesker i et digitalt rum, hvor alle optræder anonymt. Tjenestens kobling 

mellem 2 parter giver mulighed for både at skrive, tale og at se hinanden, og er man i kontakt med 

folk i andre lande, oversætter tjenesten automatisk kommunikationen mellem parterne. 

Som udgangspunkt kan stedet og mulighederne heri virke både spændende, lærende og harmløse 

men i og med, at alle kan se hinanden, er der store muligheder for, at tjenesten kan misbruges, og 

dette er der faktisk en del eksempler på, at den bliver. 

Dels er der eksempler på, at unge lokker/udfordrer hinanden til gradvist at gøre mere og mere 

grænseoverskridende ting overfor hinanden og til eksempelvis at blotte sig mere og mere. Dels er 

der eksempler på, at personer blotter sig eller med ondsindede hensigter lokker unge til at følge 

deres ønsker. I videosamtalerne ser man også, at forløbet optages i hemmelighed, eller at der tages 

billeder undervejs, som efterfølgende spredes på nettet eller bruges til afpresning.  

Med denne viden for øjet vil vi derfor opfordre til, at man taler med sit barn om programmet, og om 

hvorvidt man skal bruge sin fritid på chatsider som denne. Herunder hvad man generelt skal passe 

på, og hvorledes man skal færdes på nettet. Som råd og vejledning kan man benytte siden: 

https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/ 

For at vejlede eleverne og for at sikre os at alle kender de vigtigste faresignaler ved chat på nettet, 

har vi i dag drøftet området med 5.-9.kl., så alle er bevidste om at passe på sig selv.  Desuden har vi 

gjort eleverne bevidste om skolens og skoledagens samværsregler, der prioriterer det nære og 

https://ome.tv/
https://da.wikipedia.org/wiki/Online
https://da.wikipedia.org/wiki/Chat
https://da.wikipedia.org/wiki/Websted
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fysiske fælleskab, og derfor ikke tillader nogen form for chat-aktivitet med andre uden for skolen. 

Programmet er derfor ikke lovligt at bruge i skoletiden. Derfor vil vi naturligvis reagere, hvis 

nogen bruger tid herpå. Det formoder vi nu ikke i nogen større grad, men vi tror måske godt det 

kunne ske hjemme på værelset sammen med vennerne/veninderne, hvormed vi gerne vil opfordre 

til, at man er opmærksom på det digitale liv, der udspiller sig på nettet børnene imellem. 

Hovedrengøring 

Der så bare super fint ud på skolen i mandags, efter at der havde været hovedrengøring. Tusind tak 

for indsatsen fra de mange forældre og også fra vores dygtige tovholdere. Det gik så godt, at 

arbejdet var gjort 12.15.  Super fint. 

Terminsprøver for 9.klasse 

I næste uge er der terminsprøver for 9.klasse hele ugen. Klassen har fået informationsseddel, hvor 

alle tidspunkter og andre oplysninger om prøverne er samlet. Jeg ønsker 9.klasse held og lykke. 

 

Klasseforældrerådsmøde 

Husk, at der er møde for alle klasseforældrerådsmedlemmer torsdag den 15.november kl. 19. 

Alle repræsentaterne har fået tilsendt en dagsorden. Husk tilmelding til Nina via skoleintra. 

Study Aalborg 

På onsdag den 7/11 skal såvel 8.klasse som 9.klasse på besøg på Study Aalborg.   

8.klasse er inviteret kl. 18 sammen med deres forældre. 

9.klasse er inviteret kl. 11.30 efter de har haft terminsprøve. 

Der er sendt nærmere besked ud til de berørte klasser 

Elevnyt: 

Andrea fra 7.klasse og Celine fra 1. kl. går nu ikke længere på Lyngbjerggårdskolen, Jeg ønsker 

begge held og lykke på deres nye skole og siger tak til begge familier for godt samarbejde. 

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  

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 

1/12 JULELØRDAG KL. 09-12.30. RENGØRING HEREFTER ELLER SØNDAG 

2/12 Karla 0 Freya 5 Katrine 8 Jasmina 1 Theiss 9 

 


