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Nr. Lyndelse Friskole     

 
 

Tirsdagsnyt den 04-06-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
D. 5. juni Skolen og Spiren er lukket Grundlovsdag 
D. 6. og 7. juni 1. klasse lejrtur sammen med Dorte og Henriette 

9. klasse prøve i engelsk 
D. 12. og 13. juni 9. klasse prøve i samfundsfag 
D. 13. juni  Forældremøde kommende 0. klasse kl. 17.00 
D. 15. juni  Arbejdslørdag 9.00-15.00 
D. 19. juni  Afsluttende forældremøde i nuværende 0. klasse kl. 17.00 
D. 19. og 20. juni 9. klasse prøve i dansk 
D. 21. juni  7. klasse til finale i Skole-OL 
D. 27.juni  Dimission for 9. klasse samt familie 
D. 28. juni  Sidste skoledag inden sommerferien. Dagen slutter 12.50 
D. 9. august  1. skoledag efter ferien 
 
 
Husk at både skole og Spire har lukket Grundlovsdag 
 

 
Husk at melde jer til arbejdslørdag 😊 

Arbejdslørdag d. 15. juni fra kl. 9.00-15.00 
Så er det atter blevet tid til, at vi skal mødes på skolen og knokle 
løs, så vi sammen kan sørge for, at vores skole fortsat er i god 
stand og pæn at se på. Det er af stor vigtighed, at I møder op og 
giver en hånd med, da vi på den måde kan være med til at holde 
skolens vedligeholdelsesudgifter nede og dermed kan bruge 
vores økonomiske midler på det vi allerhelst vil - nemlig eleverne 
og undervisningen.  

Der vil blive lagt en elektronisk tilmelding på forældreintra, hvor I skal melde jer til, så vi 
efterfølgende kan fordele opgaverne mellem jer. Kan man ikke få det til at virke, kan man i 
stedet sende en mail til kontoret med sine ønsker. Det samme gør sig gældende, hvis man 
har brug for at lave flere tilmeldinger pr. barn. 
Vi håber på at se rigtig mange af jer. 
 
 
Vi efterlyser samtidig en eller flere forældre, der gerne vil være tovholder på 
madholdet, dvs. at man skal ”sammensætte menuen” og sørge for at få købt ind – 
eller sætte andre til det .  
Der findes nogle indkøbslister fra tidligere år. 
Henvendelse til Tine hurtigst muligt  
 
 

Refusion af buskort 
Som tidligere år ydes der tilskud til skolebuskort til refusions-
berettiget elever. 
Til brug for dette bedes I sende kvittering for betalt buskort samt 
konto nr. til indsætning af beløbet senest 7. juni 
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Fripladstilskud 2019-2020  
Det er nu muligt at søge om fripladstilskud for skoleåret 2019-2020 til både skole og SFO. 
Hvis man vil søge om andel i tilskudsbeløbene, SKAL man henvende sig til kontoret og få 
udleveret et ansøgningsskema.  
Det er den enkelte families indkomst, der er bestemmende for, om man kan tildeles 
tilskud.  
Ansøgningsskema i udfyldt stand skal være kontoret i hænde senest den 1. september.  
Fordeling af tilskuddet vil finde sted i januar 2020. 
 
 
 
Dimission d. 27. juni fra ca. 19.30 til ca. 22.00 
Kære 9. klasse 
Jeres tid på Nr. Lyndelse Friskole er ved at være ende. 
Tak for alle de mange gode år, vi har haft sammen og held og lykke fremover. 

Vi håber selvfølgelig, I vil komme forbi og hilse på en gang imellem 😊 

 
Inden I tager afsted, vil vi dog gerne tage ordentlig afsked med jer og jeres forældre – 
søskende er også velkomne.  
Derfor vil vi gerne invitere jer til dimission torsdag d. 27. juni kl. 19.30 (lige efter 
fællesspisning) Her vil være taler, sange m.m., og I skal selvfølgelig også have udleveret 
jeres afgangspapirer. 
Vi ser frem til et par hyggelige timer sammen med jer og jeres familier. 
Med venlig hilsen 
Lærerne på Nr. Lyndelse Friskole 
 
 

Sommer, sol og     
dimission… 
 

KOM TIL FÆLLESSPISNING 
 Hvornår: Torsdag den 27. Juni 2019 kl. 17.30-19.30 

 Hvor: På Nr. Lyndelse Friskole (udenfor, hvis vejret 

tillader det) 



 Hvorfor: For at ønske hinanden en dejlig sommer 

og være med til i fællesskab at sende 9. Klasse til 

Dimission med manér. 

 Hvad skal vi medbringe: Kød, service, 

drikkelse og picnic tæppe. 4. Klasse og forældre står 

med grill og tilbehør til kødet. 

 Tilmelding: Prisen er 25 kr. pr. person – betales til 

Mobilepay nr 60243746 (Mette Nystrup) og er 

bindende – Husk at skrive antal og klasse i 

“kommentar-feltet” 

SU. senest 19/6 

Vi håber at se jer alle! 
Hilsen 
4. klasse og forældre 


