
 
 

Tirsdagsnyt den 26-11-2019 
 

 

Kommende aktiviteter: 
D. 27. november Samtaler 8. klasse 
D. 29. november Klippe-klistredag 
D. 30. november Julebazar fra 13.00-16.30 
D. 3. december Voksen-ven-dag i Spiren 
  Samtaler 7. klasse 
D. 4. december Samtaler 7. klasse 
D. 11. december Temadag 0.-6. klasse. For disse klasser slutter skoledagen kl. 

13.35 
D. 12. december Fagdag 0.-9. klasse. Skoledagen slutter kl. 13.35 
D. 16. december  9. klasse terminsprøve 
D. 17. december 9. klasse terminsprøve 
D. 18. december 9. klasse terminsprøve 
D. 19. december 9. klasse terminsprøve 
D. 20. december Sidste skoledag inden jul. Skoledagen slutter 12.50 
D. 6. januar  Første skoledag efter juleferien 
 
 
Stort tillykke til Morten 
Morten har 10 års-jubilæum d. 1. december. Vi fejrer det til morgensang mandag d. 2. 
december 
 
 
Farvel til Ina 
Fredag d. 13. december har Ina sidste arbejdsdag på Nr. Lyndelse Friskole, hvorefter hun 
går på efterløn. Vi tager afsked med hende i forbindelse med morgensang. 
 
 
Klippe / klistre. 
På fredag er der traditionen tro klippe/klistredag. Det foregår i klasserne og er fra 8 – 
11.35.  
Årets tema er genbrug – så vi glæder os til at se flotte, bæredygtige og verdensmås- 
agtige  
pyntede klasselokaler. 
Nissehuer og sakse må meget gerne medbringes. 
Efter det store frikvarter er der almindelig undervisning. 
 

 

Julebasar. 
Så er der ikke så længe til årets julebasar, og det er dejligt at 
se, hvordan de forskellige klasser knokler løs, så vi på lørdag 
kan få en super god og hyggelig julebasar, og hvor der 
forhåbentlig også kommer lidt penge i kassen. Elevrådet har 
besluttet, at pengene skal gå til ”noget som kan bruges i 
frikvarterne”, men det er endnu ikke besluttet, hvad det skal 
være, da det også afhænger af, hvor stort et overskud, der 
bliver på lørdag 
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Vi åbner skolen kl. 10.00 lørdag formiddag, så klasserne kan få sat boder op, så vi er klar 
til salg kl. 13.00. Da vi regner med, at der kommer mange og besøger os, også folk udefra, 
er det vigtigt, at alle folk har lige gode chancer for at gøre et godt køb - derfor kan man 
ikke forhåndsreservere. Det er ligeledes vigtigt, at man ikke starter salget før kl. 13.00.  
(Vi ringer på klokken).  
 
Da vi ved, at rigtig mange kommer denne dag, bedes I tage hensyn, når I parkerer bilen. I 
bedes parkere sådan, at brede køretøjer også kan komme forbi ude på vejen – dvs. der 
kun må parkeres i den ene side af vejen. Skulle man have mulighed for at lade bilen stå 
hjemme, er det jo en fordel  
 
Nedenunder kan I se fordeling af klasselokaler. Dem, der havde særlige ønsker, sagde det 
på julebasarsmødet, de øvrige klasser har jeg bare fordelt. 
 
Har man brug for byttepenge, skal man kontakte kontoret senest torsdag. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nyt fra Bestyrelsen 
November 2019 

 

DET ER LEGENDARISK… 
Du sidder nu med et historisk 
dokument på telefonen, Ipad’en 
eller computeren – for 
nyhedsbreve på papir er ikke 
klimavenlige, og det går vi skam 
også op i. 
Dette er nemlig Nr. Lyndelse 
Friskole bestyrelses første 
udgivelse af vores nyhedsbrev. Se 
blå boks. 
 

Bestyrelsen er skolens øverste 
myndighed – og sammen med 
skolens ledelse er os der ansætter 
nye medarbejdere, laver budget 
osv.  
Bestyrelsen bliver valgt på den 
årlige generalforsamling, og 
består af 5 
forældrerepræsentanter, dvs. vi 
skal have børn på skolen samt 2 
skolekredsrepræsentanter. 
Skolekredsen består af 
forældrene samt andre, der føler 
sig knyttet til skolen f.eks. 
tidligere forældre, lærer. 

HVAD ER NU 
DET? 
Som noget nyt vil vi i 
bestyrelsen gerne være 
mere synlige og fortælle, 
hvad vi arbejder med. 

Derfor udkommer der hver 
måned et nyhedsbrev fra 
Bestyrelsen. 

Her kan du læse om: 

 Hvilke beslutninger 
der bliver taget 

 Hvad pengene 
bruges til 

 Hvordan vi arbejder 
med skolens værdier 

 Hvordan vi arbejder 
med markedsføring 

 Og hvad der ellers 
dukker op af 
relevante emner 

  

 
 
 
 
 
  



Du er altid 
velkommen til at 

kontakte 
bestyrelsen på 

Intra eller telefon 

 

 

Hvem er det så vi er? 
Måske har du set os før på skolen, men slet ikke vidst, at vi er fra 
bestyrelsen. Så her får du lige en præsentation af os alle 7. 

 

 
 

Vi afholder bestyrelsesmøder en 
gang om måneden samt ved 
behov. Med til møderne er 
skoleleder Tine, viceleder Lene, 
Skolesekretær Ina og Liana og 
Lærerrepræsentant Peter. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formand 
Rene Hansen  
Oliver 2. kl. 

Protokolfører 
Anja Nielsen 
Emilie 3. kl 
Sebastian 6. kl. 

Næstformand 
Søren Holm 
Thomsen 
Laurits 1. kl. 
Kristian 6 kl. 

Kasserer 
Lars Peder Hansen 
Mille 5. kl. 
Dicte 7.kl. 

Bestyrelsesmedlem 
Katrine Wandrup 
Bjørkholm 
Anine 2. kl. 
Dicte 6. kl. 

Bestyrelsesmedlem 
Flemming Hessedal 
Jensen 
Elisabeth 6. kl. 

Bestyrelsesmedlem 
Jesper Vinding Barslund 
Sophia 5. kl. 
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