
 
 

Tirsdagsnyt den 03-12-2019 
 

 

Kommende aktiviteter: 
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 
 
 
 

Julebasar 
Tusind tak for en rigtig hyggelig julebasar. Det var dejligt at se og 
opleve, hvor meget de enkelte klasser havde gjort ud af det.  
Et sådant arrangement kan kun lade sig gøre, fordi vi alle bidrager og 
knokler løs, og det er et godt eksempel på, hvor meget vi kan opnå, når 
vi løfter i flok. 
Det var en rigtig dejlig dag med god stemning og med mulighed for at 
gøre en masse gode køb. Hvis ikke man var i julestemning, da man 

kom, så var man det i hvert fald, da man tog hjem ☺ 
Også en stor tak til pigerne fra 7.-9. klasse for et smukt og meget stemningsfyldt 
luciaoptog. 
 
Hvis man har boner liggende, som man skal have refunderet, er sidste frist fredag d. 13. 
december.  
Når vi har fået gjort hele regnskabet op, skal vi nok give besked på tirsdagsnyt. 
 
 
Velkommen til … 
Jasmin, der er startet i 2. klasse. Vi håber, du vil falde rigtig godt til på skolen 
 

 
 
 
 



Forældrebetaling pr. måned 2020 
 
Skolen 
Børnehaveklasse – 3. klasse kr. 1.157 

4. klasse – 9. klasse kr. 1.438 

2. barn 
3. barn 
4. barn 

kr.    366 
kr.       0 
kr.       0 

 

SFO 
 Modul Tider Pris  Ref. pris 

1 Morgenmodul 6.30 – 8.00 kr.    556 11 kr.    278 

2 Heldags 6.30 – 8.00 
efter skole til kl. 16.30 

 
kr. 1.472 

12  
kr.    736 

3 Kort eftermiddag efter skole til kl. 15.30 kr. 1.030 13 kr.    515 

4 Mellem eftermiddag efter skole til kl. 16.00 kr. 1.180 14 kr.    590 

5 Lang eftermiddag efter skole til kl. 16.30 kr. 1.260 15 kr.    630 

 
 

Før skole pris kr. 1.472 
 
Man får ref. Pris, såfremt familien har andre børn i institution (dagpleje, børnehave eller SFO) 
 
Klub Kr. 536,00 
 
Juli-måned er betalingsfri både hvad angår skolepenge og SFO/Før-SFO 
 
Bemærk vedr. SFO og Før-SFO 
Der ydes 50% i søskenderabat, hvis der er andre børn i daginstitutioner! 
Der ydes ingen refusion på Klub! 

 


