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Praktiske informationer vedr. 

Mini-Spiren 



 

Morgenstunden: Mødetid er senest kl. 8.00. Vi mødes i klassen, inden vi går til 

morgensang. Forældre må meget gerne deltage.  
Forældredeltagelse: I må gerne deltage i Mini-Spiren, men det er vigtigt, at I overholder 

skolens politik mht. ingen brug af mobiltelefon, når man er sammen med børnene. Vi vil 

ofte bruge jer som ekstra hænder, hvis I er med. Hvis vi vurderer, at forældrebesøg bliver 

for meget, eller hvis vi vurderer, at det ikke er så godt for det enkelte barn, skal vi nok sige 

til.  

 

 

 

Sygemelding og sygdom: I skal ringe til kontoret mellem kl. 7.45 og 8.15, hvis jeres barn 

er sygt. I kan også skrive en mail til skolens kontor på info@nr-lyndelse-friskole.dk også 

inden kl. 8.15. Der skal ringes eller skrives hver dag. På den måde ved vi, at alle børn er 

kommet sikkert frem, da vi ringer til jer, hvis jeres barn ikke er dukket op, og vi ikke har 

hørt fra jer. 

I må ikke sende jeres børn afsted på smertestillende medicin, med øjenbetændelse, der 

ikke er i behandling m.m. Er I i tvivl, så kontakt skolen. Er børnene syge, skal de blive 

hjemme. 

Skoletasken. Jeres barn behøver ikke at have en skoletaske, men de skal medbringe en 

taske, hvor de kan have deres madpakke og et penalhus. Husk at I som forældre har 

ansvaret for at taske og penalhus er i orden, dvs. spidse blyanter, viskelæder, lineal, 

farveblyanter, ingen bananer i bunden af tasken m.m.  En god idé er dog at gøre det 

sammen med barnet, så det også får et medansvar i forhold til at have styr på sine ting.  
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Garderobe. Jeres barn får en garderobe med dets navn på. Her er der en kasse til deres 

ting og en plastlomme til beskeder. Husk at I som forældre har ansvaret for, at der er 

ryddet op, og at der fx bliver lagt nyt skiftetøj, hvis barnet har brugt det, der er i kassen. 

Om fredagen skal garderoben tømmes. Dog må kassen og barnets fodtøj gerne blive 

stående. 

 

Husk: hjemmesko, regntøj, gummistøvler, skiftetøj m.m. - alt sammen med navn i. Når 

barnet kommer om morgenen, så skifter det til hjemmesko. Der er placeret en skoreol lige 

inden for døren, og hvert barn har deres egen plads til fodtøj. Der er ”blå futter” til jer 

forældre, som I kan tage uden på jeres egne sko. På den måde får vi ikke slæbt en masse 

skidt med ind i lokalerne. 

 

Ekstra T-shirt: Vi laver aktiviteter, hvor vi sviner lidt. En god idé er have en ”far T-shirt” i 

str. XL, som barnet kan tage på, når vi maler, leger med ler m.m. Skriv navn på blusen og 

læg det i barnets kasse. 

  

 

 
 

 

Madpakke: Husk en sund madpakke med navn på og sørg for, at der er mad nok. Barnet 

skal både have mad med til frokost og eftermiddag – enten i en stor madpakke eller i 2 lidt 

mindre madpakker. Det bestemmer man selv. En god idé er også at medbringe noget 

frugt, gerne i en pose med navn på. Lad selv jeres barn putte madpakken i køleskabet, for 

så kan det også bedre finde den, når det skal spise. 

 



Morgenmad i Morgen-Spiren: Hvis ens barn skal i Morgen-Spiren, dvs. skal passes 

mellem kl. 6.30-7.45, er det velkommen til at medbringe egen morgenmad. Dog skal 

barnet være færdig med at spise kl. 7.30, da man skal nå at rydde op, inden de andre børn 

møder ind. 

 

Forældreintra: I får en personlig kode, så I kan komme på forældreintra. I skal minimum 

på forældreintra 2 gange om ugen, og den ene dag skal gerne være tirsdag eftermiddag 

eller onsdag morgen, da vi hver tirsdag sender et ugebrev ud, som vi forventer, at alle 

forældre læser. Forældreintra er til orientering og ikke til debat, da vi tror på, at den 

mundtlige kommunikationsform er bedst. Der kan ikke gives dag til dag beskeder på intra. 

Man kan forvente svar indenfor 3 arbejdsdage.  

 

Første dag i Mini-Spiren. Første dag er mandag d. 3. april. Da vi gerne vil have en fælles 

opstart, skal I denne dag møde sammen med jeres barn kl. 8.30. Vi har programsat dagen 

indtil kl.11.00. Herefter må man gerne tage hjem, men man er også velkommen til at blive 

længere.  

 

 

Legetøj: Barnet må gerne medbringe eget legetøj, men man skal være opmærksom på, at 

det er på eget ansvar. Legetøjet kan godt blive væk eller gå i stykker.  

Man må ikke medbringe elektronisk legetøj. 

 

 
 

Første uge i Mini-Spiren. I skal senest møde ind senest kl. 8.00. Som forældre er I 

velkomne til at være med noget af dagen. Det er dog også rigtig vigtigt for jeres barn, at 

det prøver at være afsted uden forældre noget af tiden. Er I i tvivl, så tag en snak med 

pædagogerne om det. 



 

Klassevenner. Når jeres barn er startet her, så får det en klasseven som går i 5. klasse. 

Det foregår på den måde, at Mini-Spire-børnene får deres egen personlige klasseven. 

Klassevenner mødes af og til ved forskellige lejligheder. Derudover kan de sidde sammen 

til morgensang, de kan lege i frikvartererne m.m.  

Man får sin klasseven i slutningen af april. 

 

Allergi: Har jeres barn allergi, er bange for hunde m.m. så er det vigtigt at skolen, og også 

klassekammeraternes forældre, ved besked. 

Fødselsdage: Hvis et barn har fødselsdag, imens det går i Mini-Spiren, vil det blive fejret 

med fødselsdagssang m.m. heroppe. Man er som forældre velkomne til at give sit barn 

boller, kage eller frugt med, som barnet kan dele ud til de andre børn. Der må ikke deles 

slikposer ud. Barnet modtager ikke fødselsdagsgave i Mini-Spiren. 

Idræt og bevægelse: I Mini-Spiren har vi en del bevægelse. Børnene skal ikke medbringe 

idrætstøj til disse aktiviteter, men det er vigtigt, at de har noget fodtøj, der er godt at løbe i. 

Fridage: Når jeres barn er startet i Mini-Spiren, skal det som minimum deltage i vores 

aktiviteter fra kl. 8.00-12.50. Hvis man af en eller anden grund ikke kan komme, skal man 

bede klasselæreren om fri. Er det mere end 2 dage i træk, skal man henvende sig til 

skolelederen. 

 

 

 

 

 



Påskeferien: I påskeferien er det kun Spiren, der har åben, dvs. der er ikke de 

sædvanlige aktiviteter i løbet af formiddagen. I vil i løbet af marts måned blive bedt om at 

tage stilling til, om jeres barn skal passes i påskeferien, således at vi kan sætte resurser 

af, alt efter hvor mange børn, der kommer. 

Udedag: Der vil være dage, hvor vi er ude hele dagen. Dette vil vi informere om på 

forældreintra, så husk at holde øje. 

Hvad er der sket i dag? Vi vil løbende holde jer orienteret om, hvilke aktiviteter vi har 

lavet i løbet af dagen. Det kan være på tavlen ved Spiren eller på forældreintra. 

 

 


