
 

Tirsdagsnyt den 05-05-2020 
 

Fripladstilskud 2020-2021  
Det er nu muligt at søge om fripladstilskud for skoleåret 2020-2021 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 2021. 
 

 
Nyt fra skolen – tredje uge efter genåbningen 
Så er vi i gang med uge 3 efter genåbningen. Nu kan vi næsten sige, at vi har vænnet os til alt det 
nye, og strømmen af nye informationer fra myndighederne er stilnet lidt af. 
 
Det gode vejr har været afløst af en periode med regn, og i den forbindelse vil 
jeg gerne minde om vigtigheden af, at alle børn har både regntøj og 
gummistøvler med samt ekstra skiftetøj. Det er svært at holde humøret højt, 
hvis man sidder og er våd. Alle børn er ude i begge frikvarterer og i en stor del 
af undervisningen, da det er det, som Sundhedsmyndighederne har anbefalet. 
Vi kan derfor ikke blive indenfor, fordi der er børn, der ikke har regntøj eller 
skiftetøj med. Så en stor bøn fra alle os medarbejdere om, at I vil sørge for at 
hjælpe jeres barn med dette. 

 
I torsdags fik eleverne i 6.-9. klasse samt de elever fra de andre klasser, som ikke har måtte 
komme i skolen siden påskeferien, en lille hilsen fra personalet. Hilsenen bestod af et lille kort 
samt en godtepose, som de ansatte kørte ud med. Bageren, SuperBrugsen, Circle K og 
Blomsterkomponisten havde alle været med til at sponsorere noget af indholdet i poserne - dejligt 
at mærke at andre også tænker på alle jer elever, som går og venter på at få lov at komme tilbage 

i skole igen       

I disse dage går vi derfor også og venter spændt på, hvad næste fase i genåbningen kommer til at 
betyde. 
 
Vi plejer at holde morgensang om fredagen, men da vi alle har fri på fredag, så holder vi 
morgensang torsdag morgen i stedet for kl. 8.30. Vi streamer det på skolens facebookside og 
håber, at nogle af alle jer derhjemme vil deltage. 
 
Jeg er blevet spurgt lidt til den mærkelige flamingodame, der er begyndt at 
vandre rundt på skolen om morgenen, og jeg kan da løfte sløret en smule. 
Det startede med et par flamingosutsko, som skolelederen havde på, da 
hun skulle tage imod 0. klasse d. 16. april, da forældre i disse Corona-tider 
jo ikke må komme ind på skolen, men det har udviklet sig lidt, så væk er 
skolelederen, og i stedet er der en flamingodame, som udvikler sig hver 
dag – godt hjulpet på vej af 0. klasse. De har nemlig mange gode forslag 
til, hvad de tænker, der kan ske med flamingodamen. Det har også åbnet 
op for mange spørgsmål: Hvad spiser flamingodamen? Hvorfor ligner hun Tine? Er de søskende? 
Kan der også vokse tape ud sammen med fjerene på en flamingo? Hvor er flamingodamen henne, 
efter hun har sagt godmorgen til 0. klasse. Bor hun på kontoret sammen med Tine?  
Og i dag var det 0. klasse, der havde en overraskelse til flamingodamen. Hun blev inviteret ned i 
klassen, hvor de lærte hende en flamingodans, som de selv havde lavet. 0. klasse var meget 
pædagogiske og opmuntrende, og det endte derfor med at flamingodamen lærte alle dansetrinene 

      

 
God Bededagsferie til jer alle. 
Mvh Tine 


