
 
 
 

Tirsdagsnyt den 13-08-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
D. 13. august: Forældremøde 8. klasse kl. 17.00-19.00 
D. 14. august Forældremøde 9. klasse kl. 17.00-19.00 
D. 19.-22. august 8. klasse er på lejrtur i København sammen med 

Marianne og Julian 
D. 19. august Forældremøde 7. klasse kl. 17.00-19.00 
D. 20. august Forældremøde 1. klasse kl. 17.00-19.00 
D. 23. august 4. klasse have-til-mave 
D. 24. august Arbejdslørdag fra 9.00-15.00 
Uge 35 7. klasse er på lejrtur til Bornholm sammen med Jens og 

Henriette 
D. 26. august Fagdag. Alle klasser har timer fra 8.00-13.35 
D. 29. august 9. klasse skal til filmfestival - finale 
D. 2. september Forældremøde 4. klasse kl. 17.00-19.00 
  Forældremøde 3. klasse kl. 17.00-19.00 
D. 5. september Forældremøde 5. klasse kl. 17.00-19.00 
D. 6. september 4. klasse have-til-mave 
D. 9. september Forældremøde 6. klasse kl. 17.00-19.00 
 

 
Velkommen tilbage efter ferien 
Vi har glædet os til at se jer alle igen og er nu parate til at tage hul på 
et nyt og spændende skoleår  
 
 
 
 

 
Velkommen til Thomas Arildsen 
Thomas er ansat i Spiren fra 1. september. Thomas er 29 år, har 2 børn og er bosat i Nr. 
Søby. 
Vi håber, du vil falde godt til. 
 
 
Vedr. opskrivning 
Har I husket at skrive mindre søskende op??? 
Som skole har vi jo søskendegaranti, men det er vigtigt, at de yngre søskende er blevet 
skrevet op, da vi ikke automatisk får besked vedrørende søskende. 
Vi sender snart brev ud til kommende børnehaveklasse, så derfor er det vigtigt, at hvis I 
har børn, der skal starte efter sommerferien, at disse også er blevet skrevet op. Er I i tvivl 
så tjek lige hos Ina. 
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Arbejdslørdag d. 24. august fra 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 er kun denne ene ”rigtige” arbejdslørdag i 
år, da den vi normalt har i foråret er blevet aflyst, da vi jo har  
kulisselørdag i forbindelse med vores musical, så vi tænkte, at det 
var lidt voldsomt, hvis også der lå en arbejdslørdag i foråret. Vi 
håber derfor, at rigtig mange vil møde op til denne arbejdslørdag, 

så vi kan nå en masse 😊 

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  
 
Vi efterlyser også en gravemaskine, da vi skal have lavet et hul til en faskine. Hvis man 
kan hjælpe med det, skal man kontakte Morten Pedel. 
 
 

Remindere 
Det har været en lang og varm sommerferie, hvor mange sikkert har tænkt på andet end 

skole, så derfor kommer der lige et par remindere 😊 

 
 

Parkering samt aflevering/afhentning af børn 
Det er ikke er tilladt at holde mellem flagstangen og skolen, dvs. foran 
basket-banen – heller ikke selvom man bare skal sætte sit barn af. Der er 
børn, der skal forbi med deres cykler, og det kan være svært for dem at 
komme forbi. Flere har ligeledes givet udtryk for, at de er nervøse for, at 
der bliver åbnet en dør ud i dem, eller at bilerne bakker ind i dem, når man 
kommer og skal ind til cykelskuret. Det er derfor vigtigt, at I bruger 

forældreparkeringspladserne (foran rundingen – der er skilt 😊), både når I 

sætter barn af, eller når I parkerer. Skulle der ikke være plads, skal I bruge de 
parkeringspladser, der er mellem containerne og Kirkestien (dvs. ved multibanen) 
Parkeringspladserne langs skolens bygninger er i skoletiden forbeholdt de ansatte, da 
deres biler ellers holder og generer, de børn, som i frikvarterne gerne vil lege på 
rundingen, så derfor er det vigtigt, at parkeringspladserne langs skolen kan bruges af de 
ansatte. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwt9Gz2JLKAhXDFywKHccoAxAQjRwIBw&url=http://www.e-skilte.dk/forbud/parkering-forbudt-skilt.html&psig=AFQjCNF3gkBOeeGQAckizFPExNKQIg6J_g&ust=1452083944286964
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.colourbox.dk/vektor/vektor-5764783&ei=AkJkVf3xE8mBU5OOgJAL&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNF0sbrgTh1mFfzZYehgkRtTZL3wqA&ust=1432720237359934


Bus 
Forældre til børn, der kommer med bussen kl. 7.29, skal lige 
give Tine besked i løbet af denne uge, så vi kan registrere, 
hvilke børn, det gælder. Ligeledes er det vigtigt, at børnene 
går ned i Spiren og får krydset sig ind, inden de går op i 
deres klasse. På den måde har vi styr på, hvilke børn, der er 
mødt ind. Dette er et krav i forhold til brand- og 
evakueringsplan. 
 
 
Mødetid om morgenen.  
Husk at man, med mindre man er tilmeldt morgenspire, først må møde ind på skolen kl. 
7.45. Det personale, der er mødt ind før 7.45, skal tage sig af de børn, der er tilmeldt 
Spiren, og det øvrige personale møder først ind mellem 7.45 og 8.00. Derfor er det vigtigt, 
at man ikke møder ind før 7.45. Dette gælder alle klasser, da det også har noget med 
sikkerhed på skolen at gøre. Hvis man har behov for at møde ind før, kan man kontakte 
Tine for at høre nærmere om mulighederne - bl.a. kan elever uanset alder indmeldes i 
morgenspire. Der gælder en særlig ordning for børn, der kommer med skolebus (se 
ovenstående) 
 
 
Sygdom og andet fravær  
Det er rigtig vigtigt, at I husker at melde sygdom til skolens kontor mellem kl 7.45 og 8.15.  
Hvis ikke vi har fået melding om sygdom, betyder det nemlig, at lærerne må gå fra 
undervisningen for at gå ind og følge op på fravær. Kontoret skal også bruge tid på at 
ringe dem op, vi ikke har hørt fra. Så husk nu at give besked – det er en kæmpe hjælp 


I kan enten ringe til 63 900 100 eller sende en mail: info@nlf.dk. Hvis sygdommen 
strækker sig over flere dage, er det vigtigt, der bliver ringet/mailet hver dag.  
Da det er vigtigt, at vi begrænser elevernes fravær mest muligt, kan vi ikke give fri til frisør, 
indkøbsture og lignende. Vi vil ligeledes gerne henstille til, at man først tager på 
weekendtur og lignende, når skoledagen er slut.  
Da vi i vores fraværsprotokolskal notere, hvilken type fravær, der er tale om, er det vigtigt, 
at I husker at skrive/fortælle grunden til fravær - om det fx skyldes sygdom, lægebesøg 
eller lignende. Dvs. det er ikke nok at skrive, at ens barn ikke kommer, da der så er tale 
om ulovligt fravær.  
 
 
Skolepenge/SFO 
Der er alt for mange, der har glemt at indbetale her pr. 1. august!!! 
Tjek lige op på jeres indbetalinger, inden jeg sender betalingspåmindelser ud! 
 
 
Efterlysning. 
Vi efterlyser gamle men brugbare ovnplader til Spiren. Vi skal bruge dem når vi bager på 
grillen udenfor. 
På forhånd tak for hjælpen. 
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