
 
 
 

Tirsdagsnyt den 20-08-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
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 
 
 
Fripladstilskud 
Sidste frist for aflevering af ansøgningsskema er den 1. september!!! 
 
 
Sygdom og andet fravær  
Som nævnt på sidste tirsdagsnyt skal I huske at melde sygdom til skolens kontor mellem 
kl 7.45 og 8.15.  
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.  
 
 

En ekstra reminder 
 
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. 
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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) 
 
 
 
Arbejdslørdag d. 24. august kl. 9.00-15.00 
 
Hermed arbejdsholdene til på lørdag.  
 
Der er pt. 40 voksne og 30 børn tilmeldte. Det er lidt i underkanten i forhold til de 
arbejdsopgaver, som vi gerne vil have lavet, - så vi håber, der kommer nogle 
eftertilmeldinger. Så skulle I alligevel have mulighed for at komme, så ring eller skriv til 
Tine.  
Det har været lidt svært at få jer fordelt efter jeres ønsker, da der har været rift om de 
samme opgaver, men jeg håber nedenstående fordeling går an, ellers må man jo se, om 
man kan bytte på lørdag. Der er også nogle enkelte stykker, som ikke er kommet på listen, 
da de først kommer senere, har små børn med, som måske ikke vil passes af fremmede, 
og så er der nogle, der kun har skrevet et ønske på, så jeg ikke helt ved, hvad de helst vil 
lave, når de ikke får deres første ønske opfyldt, så derfor har jeg ikke sat dem på, men 
man skal selvfølgelig bare dukke op og hjælpe til med en af de andre opgaver. 

Også stor tak til dem, der endda har tilbudt bedsteforældres arbejdskraft 😊 De er 

selvfølgelig også velkomne, men jeg har ikke sat dem på nogen arbejdsopgave. 
 
Man må meget gerne medbringe værktøj, hvis man er kommet på en eller anden form for 
træarbejde. 
Hvis man har meldt sig til, men ikke kommet på et hold, så skal I bare møde op alligevel, 

så skal vi nok finde en arbejdsopgave til jer 😊 

Vi glæder os til at se jer, og husk I gør en kæmpe forskel for vores allesammens 
skole. Det er så vigtigt, at vi kan bruge vores økonomiske midler bedst muligt – 
nemlig på vores børn og undervisningen. Så jeg håber også, at I oplever, at det er 

besværet værd – og tilmed hyggeligt 😊 

 

Syning: 
Bettina (Malina 3. kl) 
Tina (Mikkel 8. kl) 
Annette (Mathias 9. kl) 
 
 
Malerarbejde ude 
Sisse (Oskar 2. kl) 
Ole (Majlis 3. kl) 
Signe (Samuel 6. kl) 
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Joaquin (Samuel 6. kl) 
Morten (Ellen 4. kl) 
Henning (Søren 8. kl ) 
Thomas (Mikkel 8. kl) 
Jinny (Chili 9. kl) 
 
 
Malerarbejde inde 
Natalie (Oliver 2. kl) 
Benjamin (Toke 2. kl) 
Irene (Toke 2. kl) 
Lisbeth (Ann-Sofie 3. kl) 
Ulla (Majlis 3. kl) 
Jannie (Malou 5. kl) 
Janne (Elisabeth 6. kl) 
Dorthe (Jens 6. kl) 
Steffen (Laura 0. kl) 
 
 
Udskiftning eternit: 
Frank (Nohr 0. kl) 
Søren (Laurits 1. kl) 
 
 
Små reparationer på legeplads og træmøbler 
Rene (Oliver 2. kl) 
John (Lucas 3. kl) 
Rasmus (Malina 3. kl) 
Jimmy (Emma 4. kl) 
Mette (Karoline 5. kl) 
Finn (Chili 9. kl) 
 
 
Beskæring træ: 
Jonny (Oskar 2. kl) 
Per (Ann-Sofie 3. kl) 
 
 
Børnepasning:  
Judy (Ditte 0. kl) 
Jill (Philippa 0. kl) 
 
 
Madlavning: 
Dot (Emma 4. kl) Tovholder 
Rikke (Liam 3. kl) 
Dorte (Dicte 7. kl) 
Annita (Daniel 5. kl) 
 
 



 
Billedkunst 
Peter – lærer 
Julian – lærer 
Sigurd – lærer 
Ditte – lærer 
 
 
Fagdag mandag d. 26. august. Alle klasser møder kl. 8.00-13.35 
Klasserne skal bl.a. arbejde med: 
 
2. klasse skal på tur i naturen med matematikken.  
 
3. klasse skal arbejde med film i danskundervisningen. De skal arbejde med at fortolke 
kortfilm og lære om filmiske virkemidler. Derudover skal de selv planlægge og fremstille en 
kort film/video.  
 
4. kl. engelsk 
De skal arbejde med emnet ”Friendship”.  
It is a special feeling to have a friend – someone you can trust and someone who trusts 
you, too! But what is a good friend and what do you have to do yourself to be one? 
De skal bl.a. arbejde med "question words” samt lave en ”My Friendship Book” i et 

program der hedder Padlet. Vi skal hygge os og tale en masse engelsk 😊 

Irene 
 
6. klasse har dansk på mandag, hvor vi har fagdag. 
Vi skal arbejde med Robinsonaden – en genre som bygger på fortællinger om forlis, det at 
kunne klare sig selv afsondret fra andre, udfordringer og farer - og endelig redningen og 
tilbagekomst. 
 


