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   Årgang: 27  Uge: 48  Dato: 30.11.2018 
Kære forældre, personale og elever, 

Julemåneden har nu gjort sit indtog på Lyngbjerggårdskolen. Det er en skøn tid. Der øves 

krybbespil og Lucia og træerne er allerede sat på plads. Den første julesang er blevet sunget til 

morgensamling. 

Juletræstur 

I onsdags var hele skolen afsted på juletræstur. Der var dejligt vejr og godt humør. Vi fandt træerne, 

fik kakao, var på O-løb og hyggede i skoven og ved bålet. Det var en fryd for øjet at se de små og 

de store elever sammen på den sødeste måde. Alt i alt fik vi igen i år bekræftet, hvorfor det er en 

kærkommen tradition på Lyngbjerggårdskolen. Se billeder fra turen på skolens Facebook. 

 

Julelørdag 
Vi glæder os til årets Julelørdag i morgen, lørdag den 1. 

december fra kl. 9-12. Husk alle er meget velkomne. 

Det vil være dejligt med lidt til dekorationsværkstedet. Det kan 

være fyrregrene, lærkegrene, kristtjørn eller lignende. 

Husk at medbringe lys og skål, hvis I har lyst til at besøge 

dekorationsværkstedet. 

Nærmere info er sendt ud med ugebrevet i sidste uge. 

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

 

Kontaktbøger 

På Skole-Intra er der en funktion, der hedder KONTAKTBOG. Det er en online kontaktbog, som  

skolen gerne vil opfordre til bruges til beskeder mellem skole og hjem. Man kan også sende en 

besked, men fordelen ved KONTAKTBOGEN er at man kan gå tilbage og se tidligere beskeder. 

Det har været meget forskelligt, hvordan kontakten har været. Nogle bruger papir- kontaktbog, 

nogle skriver på et stykke papir, nogle sender besked, nogle ringer og endelig er der nogle, der 

allerede bruger KONTAKTBOGEN i Skole-Intra.  

Fremover vil vi meget gerne have at man bruger KONTAKTBOGEN PÅ INTRA.  

Hvis man ikke skulle vide hvordan man gør, er man meget velkommen til at komme forbi kontoret 

for at få det vist. 

Hvis en elev har været syg i mere end 3 dage, vil vi meget gerne have at man sender en besked til 

klasselæreren. Man behøver ikke ringe, hvis ens barn er syg en dag, blot man skriver en besked, når 

barnet kommer tilbage igen. 

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 
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2019. 

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

 

Elevnyt: 

Nanna er startet i 1.klasse. Nanna er søster til Freja i 6.kl. og Liva i 5.kl.  

Jeg byder Nanna velkommen til Lyngbjerggårdskolen. Jeg håber, at hun vil blive glad for 

skoleskifte. 

 

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  

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 

2019 Bhkl-1-2 3-4-5-6 7-8-9 Alle Alle  

4/1-2019 Nanna 0 Malte Emil 5 Victor 8 Christian 0 Anna 3 

11/1 Rebecca 0 Tobias 5 Asbjørn 9 Herdis 1 Villum 2 

 


