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   Årgang: 27  Uge: 47  Dato: 23.11.2018 
Kære forældre, personale og elever, 

9.klasse i praktik 
I næste uge  skal 9.klasse i praktik og er derfor ikke på skolen. Jeg ønsker dem en god praktikuge. 

9. kl. afgangsprøver 

Vi har modtaget information fra Skoleforvaltningen Aalborg samt undervisningsministeriet om 

endelige datoer for prøveterming og sidste skoledag. Det medfører lidt ændringer i forhold til, hvad 

vi har meldt ud tidligere. 

Ud fra denne melding er sidste skoledag for 9. kl. flyttet, så den nu ligger fredag den 24. maj 2019. 

De mundtlige og praktiske prøver afholdes i perioden mandag den 27. maj til onsdag den 26. juni 

2019. 

Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 14. juni 2019. 

Juletræstur 
Hele skolen skal hente julen hjem til Lyngbjerggårdskolen på torsdag den 

29/11. Derfor skal hele skolen afsted i skoven.  Formålet er, at vi skal have 

fundet skolens juletræer. Samtidig skal vi hygge os med bål, varm kakao og 

et lille O-løb. Arrangementet er i skoletiden for skolens elever og voksne fra 

kl. 10-12. Alle skal blot huske fornuftigt fortøj og godt humør. Vi tager afsted 

uanset hvordan vejret er for julen SKAL jo hentes ind på skolen. 

 

 

Julelørdag 
Lørdag den 1.december er der Julelørdag på Lyngbjerggårdskolen fra kl. 9-12.30. Alle elever har 

mødepligt. Dagen skal betragtes som en almindelig skoledag. Det betyder, at man skal bedes fri, 

hvis man ikke kan komme.  

Vi glæder os til at byde såvel forældre som elever velkomnne til en hyggelig formiddag. 

Husk at reservere formiddagen, så vi får en masse dejlige gæster. 

Programmet er vedhæftet dette ugebrev. 

Der er værksteder indtil pausen, hvor klasserne SKAL være på ET bestemt 

værksted. 

Efter pausen er værkstederne valgfrie.  

Et af værkstederne er dekorationsværkstedet.  

Vi har fundet en del materialer, men da det plejer at være et meget velbesøgt 

værksted, vil det være super dejligt, hvis der er forældre, som tager noget 

med. Det kan være kristtjørn, troldegrene, fyrregrene, lærkegrene eller andet der kan bruges i en 

dekoration.  

Husk selv at medbringe lys og kurv/skål. 
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Vi håber, vi får skolen pyntet godt op, så vi kan nyde hele december måned med en flot pyntet 

skole. 

OBS: Medbring gerne mønter frem for sedler  til brug i 9. klasses julebod.  

Vi kan desværre ikke modtage betaling via MobilePay. 

 

Husk skøjteturen onsdag den 19/12 fra kl. 9-11. 

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  

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 Herdis 1 Theiss 9 

7/12 Karoline 0 Johanne 5 Leslie 8 Axel 0 Yasmin 9 

14/12 Mille 0 Liva 5 Martin 8 Astrid 1 Maja 6 

21/12 Mads 0 Madeline 5 Tobias 8 Jacob 2 Lucas 6 

 


