
 
 
 

Tirsdagsnyt den 18-06-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
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 
 
 
Betaling af skolepenge/SFO 
I dag får jeres børn en betalingsopgørelse med hjem! 
Denne gælder til indbetaling fra august til december. 
Det er vigtigt at I bruger FI koden – altså +71 ……….. 
Husk at indbetale den 1. i hver måned! 
 
Kig venligst betalingsopgørelsen igennem og kontakt mig, hvis der er noget der kræver 
nærmere forklaring, eller hvis der skal rettes noget. 
 
Skulle jeres børn mod forventning glemme, at give jer betalingsopgørelsen – så tjek lige 
deres skoletaske inden denne gemmes væk for ferien!!! 
 

 
Tak til alle jer forældre og elever,  
der hjalp til i lørdags på vores arbejdslørdag. Her fik vi vist også 
bevist, at der ikke er noget, der hedder dårligt vejr, men kun dårlig 
påklædning. Vi havde ikke turde håbe på, at I trodsede vejret på 

den måde 😊 Vi nåede heldigvis rigtig mange opgaver. Så tusind 

tak. 
 

 
Skoletøj 
Hættetrøjer og idrætstøj med skolens logo kan bestilles på kontoret. Der har været 
forespørgsel på, om man kan få hættetrøjerne med lynlås. Det kan man godt, men så 
koster de 250 kr. Uden lynlås koster de 200 kr. 
Derudover har vi små tasker til at tage med på tur, som man kan købe til 50 kr. Vi har 
keyhangers, som koster 15 kr. Drikkedunke kan man snart købe. De er på vej. Jeg skal 
nok give besked, så snart vi har fået dem. 
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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 

 
 
Kommende skoleår 
Hermed en oversigt over, hvem der bliver dansk-, matematik- og klasselærer næste 
skoleår. 

 
 
Klasse Dansk Matematiklærer Klasselærer 

0. klasse Anette Anette Anette 

1. klasse Louise Peter Louise 

2. klasse Henriette Dorte Henriette 

3. klasse Bettina Irene Bettina 

4. klasse Marianne Jens Marianne 

5. klasse Camilla Irene Camilla 

6. klasse Lene Jens Lene 

7. klasse Henriette Jens Jens 

8. klasse Marianne Julian Marianne og 
Julian 

9. klasse Tine Sigurd Tine 

 
Der arbejdes på højtryk, for at eleverne skal nå at få et skoleskema med hjem inden 
sommerferien – vi håber, det lykkes. 
 



Valgfag: 
Folketinget har besluttet at styrke praksisfagligheden i skolen, og derfor skal alle 8. 
klasses elever fra skoleåret 2020 - 2021 aflægge en prøve i et praksisfagligt fag – et 
såkaldt valgfag. Karakteren herfra tæller med på afgangsbeviset.  
 
Vi har hos os besluttet, at vi vil tilbyde to valgfag: Det ene er Musik. Det andet er 
Håndværk og Design. Valgfaget kører i 7. og 8. klasse, og eleverne ønsker inden 
sommerferien et af valgfagene. (Kommende 7. og 8. klasse har allerede ønsket). Vi 
prøver, så vidt det er muligt at eleverne får deres 1. prioritet. Man kan ikke skifte valgfag 
undervejs, da man skal have haft valgfaget i 2 år, inden man skal til prøve i det. 
Kommende 8. klasse skal have valgfag, men skal ikke til prøve i faget, da det som før 
nævnt først gælder for skoleåret 2020-2021. 
 
Da undervisningen i valgfaget bygger videre på den undervisning, eleverne får i de yngre 
klasser, har vi valgt at lægge sløjd og håndarbejde sammen til faget Håndværk og Design. 
I vil senere modtage en beskrivelse af, hvad faget går ud på. Musikundervisningen i de 
yngre klasser er uændret. For at ”få plads” på skemaet til de ekstra timer i Håndværk og 
Design har vi måtte foretage lidt småjusteringer i forhold til andre praksisfaglige fag. 
 
 
 

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 

 


