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Tirsdagsnyt den 29-01-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 29. januar Samtaler 3. klasse 
 9. klasse projektopgave 
D. 30. januar 7. og 8. klasse med skolen i biografen 
 9. klasse projektopgave 
D. 31. januar 9. klasse projektopgave 

8. klasse får besøg af Rikke fra SSP kl. 10.30. Der er 
forældremøde for 8. klasses forældre samme dag kl. 17.00, hvor 
Rikke også kommer. 

D. 1. februar 9. klasse projektopgave 
D. 4. februar Samtaler 5. klasse 
  9. klasse fremlægge projekt 
D. 5. februar Samtaler 2. klasse 
  9. klasse fremlægge projekt 
D. 6. februar Samtaler 5. klasse 
D. 7. februar Samtaler 2. klasse 
  Trivselsdag – alle klasser 8.00-13.35 
D. 8. februar Trivselsdag – alle klasser 8.00-13.35 
D. 19. februar Fagdag alle klasser fra 8.00-13.35 
D. 26. februar Kulturel rygsæk for 1.-3. klasse 8.30-9.15 
 
 
Persondata 
I forbindelse med persondataforordningen har vi lavet om på vores oplysningssedler, 
forældretilladelser m.m., så de lever op til kravene. Jeres barn/børn har derfor fået sedler 
med hjem i dag, som er til jer forældre. 
Hver familie får en skrivelse om skolens oplysningspligt ved indsamling af 
personoplysninger – denne er kun til orientering. Derudover har hvert barn fået en seddel 
med hjem til indhentelse af personoplysninger og tilladelser til andre formål. Den skal 
udfyldes og sendes retur senest d. 7. februar til klasselæreren. Bemærk sedlerne skal 
underskrives af begge forældre, hvis der er fælles forældremyndighed.  
Hvis der er familier, der har brug for et ekstra sæt papirer, kan I blot skrive til kontoret. 
Vi beklager, at I endnu engang, skal I gang med at udfylde en stak papirer, men vi skal 

gerne have papirerne i orden 😊.  

Vi håber, I vil sørge for at overholde fristen, da det gør vores arbejde noget nemmere.  
 
 
Der er glat derude. 
I denne glatte tid ved vi af erfaring, at der kan være forældre, der kører deres børn, så de 
ikke skal ud på de isglatte veje, og at børnene derfor af og til er her lidt før 7.45. Det har vi 
selvfølgelig forståelse for, men det er vigtigt, at børnene lige kommer forbi Tines kontor og 
siger, at de er her, så vi har styr på, hvilke børn, der er i huset. Børn, der er tilmeldt 
morgen-spiren eller er bus-barn, skal selvfølgelig bare gøre, som de plejer. 
 
 



Til 8. klasses forældre 

Husk forældremøde på torsdag kl. 17.00. Det tager ca. 1 time. Vi ses 😊 

Mvh Tine 
 
 

TOASTDAG. 
På torsdag kan alle Spire- og klubbørn medbringe en toast, så toaster vi 
sammen. 
Spiren. 
 
 

 
 
Gallafest for 7.-9. klasse d. 14. marts 
Torsdag d. 14. marts er der gallafest for 7.-9. klasse fra 18.00-22.00. 
Vi har omlagt nogle timer fra p-fag, så 7.-9. klasse har først fri 15.15 denne dag, så de kan 
være med til at gøre klar til gallafesten. Til gengæld skal de ikke have p-fag efter 
trivselsdagen d. 8. februar. 
 
 
Invitation. 
9. klasse arbejder i denne uge med projekt. Det overordnede emne er ”Konsekvens og 
forandringer”. Vi har fremlæggelser mandag d. 4. og tirsdag d. 5. februar. 
Mandag er for 8. klasses elever og lærer, og forældre til de børn fra 9. klasse, der 
fremlægger. 
Tirsdag er fremlæggelserne for forældre til de børn, der fremlægger.  
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