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Tirsdagsnyt den 26-03-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
26. marts  Spirens store cirkusforestilling kl.15.30 
D. 27. marts Affaldsindsamling 12.00-13.35 

8. klasse afholder filmpremiere for forældre og 
søskende fra 17.00-18.00. 

D. 29. marts 7. og 8. klasse tager til Hjemly Friskole og ser musical fra  
kl. 8.30 -12.45 

D. 1. april  Mini-Spiren starter 
Uge 14  8. klasse skal i skolepraktik hele ugen 
D. 10. april  Generalforsamling kl. 19.00 
D. 12. april  Have til mave for 3. klasse  
D. 24. april  Fotografen kommer 
D. 25. april  8. klasse filmgalla fra 9.30-14.00 
D. 29. april - 2. maj 8. klasse på lejrtur til København sammen med Sigurd og Tine 
D. 3. maj  Have til mave for 3. klasse  
 
 

Have til mave 
3. klasse deltager i projektet ”Have til mave”, hvor 
klassen får lov til at dyrke et lille jordlod og arbejder 
med ”fra jord til bord”, hvor man kombinerer teori og 
praksis. Det drejer sig om følgende 4 gange inden 
sommerferien: 
12. april 
3. maj 
21. maj 
21. juni 

                                                            Datoerne efter sommerferien kendes endnu ikke. 
 
 
Vedr. Påskeferien 
Spiren holder lukket i Påskeferien, dvs. fra d. 13.-23. april, da der ikke er tilmeldt nogen 
børn. 
 
 
9. klasses sidste skoledag 
Da prøveterminen for 9. klasse er rykket, betyder det, at vi som skole også har måtte rykke 
9. klasses sidste skoledag. Sidste skoledag bliver 24. maj.  Prøverne starter i uge 22. 
 
Rynkebyløbet 2019 
Fredag d. 12. april kl. 10:05-11:35 deltager hele skolen i Team Rynkeby skoleløbet, hvis 
formål er at indsamle penge til Børnelungefonden. Børnene skal derfor have idrætstøj på 
eller medbringe det.  
Løbet er et sponsorløb, hvor forældre, bedsteforældre eller andre interesserede kan 
donere et beløb på forhånd senest d. 11. april. Dette er beskrevet i et brev forældrene 
modtager på Skoleintra. 
Vores rute er den samme som til Skolernes Motionsløb, dvs. i villakvarteret omkring 
skolen, og distancen er 2 km. 
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Skolen står kun for afviklingen af løbet, og har intet med selve pengeindsamlingen at gøre, 
da donationen overføres direkte via mobilepay. 
I kan læse mere om ideen bag løbet på www.team-rynkeby.dk/skoleløbet samt i det brev 
alle forældre får 
OBS 
Vi har brug for forældre/bedsteforældre, som har lyst til at stå vagt ved de trafikfarlige 

steder på ruten - Det bliver solskin 😊. Hvis I kan hjælpe skal I kontakte undertegnede 

Løbsvenlige hilsner 
Peter og Sigurd 
 

 
Affaldsindsamling på Nr. Lyndelse Friskole 
Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige 
indsamling af affald i naturen. Hvert år deltager over 100.000 
danskere frivilligt og giver naturen en hånd. Det vil vi rigtig gerne 
støtte op om, så derfor samler vi affald rundt om i byen og på 
skolen onsdag d. 27. marts i 5.-6. lektion. 
 
 

 
 

Generalforsamling 

Går du rundt med en tanke om at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet – så har du chancen ☺ 

I år er 3 medlemmer på valg – 1 har valgt at genopstille og to genopstiller ikke. 

Bestyrelsen er sammen sat af både mænd og kvinder og vi tilstræber en så ligelig fordeling som muligt. 

Som bestyrelse har vi blandt andet fokus på at sikre, at de kompetencer der er brug for i bestyrelsen er til rådighed som 

f.eks. at der er medlemmer i bestyrelsen som kan varetage kassererfunktionen og formandsposten for blot at nævne 

nogle. 

 

Vi vil gerne opfordre til at møde op til generalforsamlingen – det er ikke ensbetydende med at man skal stille op – men 

vi vil selvfølgelig gerne have nye medlemmer.  

Nedenfor kan du læse lidt mere og du er også velkommen til at kontakte de nuværende bestyrelsesmedlemmer hvis du 

har spørgsmål. 

Hvem består bestyrelsen af? 

Bestyrelsen, som er skolens øverste myndighed, vælges på den årlige generalforsamling. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være valgt blandt forældre til børn på skolen  

og 2 valgt fra skolekredsen. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der føler sig knyttet til skolen og ønsker at 

bidrage til skolens opretholdelse. 

For yderligere information se under Vedtægter nr-lyndelse-friskole.skoleporten.dk 

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

Derudover er der underudvalg som eksempelvis bygningsudvalg og ved behov for ansættelse af fast personale nedsættes 

et ansættelsesudvalg fra gang til gang. 
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Hvor ofte er der bestyrelsesmøde? 

Der er gennemsnitligt 1 bestyrelsesmøde pr. måned. Datoer for disse møder fastlægges af bestyrelsen på første 

bestyrelsesmøde efter konstitueringen. Datoer kan efterfølgende ses i aktivitetskalenderen på  

nr-lyndelse-friskole.skoleporten.dk og på forældreintra 

Møderne 

Formanden udsender dagsorden til bestyrelsesmøderne. 

Skolelederen, souschefen og skolesekretæren deltager i bestyrelsesmøderne.  

Orientering om og opfølgning på skolens budget er altid et fast punkt på dagsordenen 

Det enkelte bestyrelsesmedlem har gennem bestyrelsesarbejdet mulighed for at præge diskussionerne og beslutningerne 

omkring skolens drift og skolens værdier.  

Ansvar 

Bestyrelsen har ansvar for den overordnede ledelse af skolen og dermed ansvar for, at skolens økonomi og drift er i 

overensstemmelse med vedtægter og lovgivning. 

Skolelederen har ansvaret for den daglige drift af skolen. 

Skolelederen og lærerstaben har ansvaret for undervisningen, herunder indhold og det faglige niveau. 

Se vedtægter på nr-lyndelse-friskole.skoleporten.dk for yderligere information. 

 
 
 


