
 
 

Tirsdagsnyt den 26-05-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
D. 27. og 28. maj: 9. klasse til prøve-prøve i naturfag 
D. 29. maj og 2. juni: 9. klasse har læseferie (dansk) 
D. 3. og 4.juni: 9. klasse til prøve-prøve i dansk 
D. 8. og 9. juni: 9. klasse har læseferie (engelsk) 
D. 10. og 11. juni: 9. klasse til prøve-prøve i engelsk 
 

 
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. 
 
 

Refusion af buskort 
Som tidligere år ydes der tilskud til skolebuskort til refusions-
berettiget elever. 
Til brug for dette bedes I sende kvittering for betalt buskort samt 
konto nr. til indsætning af beløbet senest 12. juni. 
 

 
 

Vi har følgende stillingsannonce slået op i øjeblikket: 
 
 

 

Nr. Lyndelse Friskole søger to lærere. Den ene stilling er en fast 
fuldtidsstilling den anden er tidsbegrænset. 
 
Stilling 1: 
 
Fast fuldtidsstilling: 
Grundet øget elevtilgang søger vi pr. 1. august en lærer, der vil tage del i vores spændende og 
udfordrende hverdag. Du skal være kompetent til og brænde for at undervise i håndværk og 
design samt specialundervisning i dansk.  
 
Der vil være mulighed for andre fag i skemaet, da den endelige fagfordeling i forbindelse med 
næste skoleår endnu ikke er gjort færdig.  Du skal derfor i din ansøgning skrive, hvilke fag, du - ud 
over ovenstående - har faglig kompetence til, og ønske om at undervise i. 
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Stilling 2:  
 
Et kortere vikariat fra d. 7. august - 2020   til og med d. 4. september - 2020 
Da en af vores ansatte skal have forældreorlov, søger vi en lærer, der i den periode har lyst til at 
være en del af vores skolehverdag, og som kan varetage følgende fag:  
Matematik, samfundsfag og naturfag i overbygningen, samt idræt og natur og teknologi.  
 
 
Vi er en velfungerende Grundtvig-Koldsk friskole med knap 200 elever (0. kl.-9. kl.).  
Vi er en skole, der vægter faglighed, fællesskab, fortælling, musisk udfoldelse, og oplevelser, der  
rækker ud over klasserummet. En skole, hvor der gives plads og rum for nye ideer, og hvor der ikke  
er langt fra ide til handling.  
 
 
Nærmere oplysning om stillingerne kan fås ved henvendelse til viceleder Lene Bomann 63 900 100 
eller skoleleder Tine Simonsen: 63 900 100.  
 
Ansættelse sker efter overenskomst mellem finansministeriet og LC. 
 
Ansøgningen skal sendes til info@nlf.dk  – husk at angive, hvilken stilling, du søger. 
 
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 4. juni. 
 
Samtalerne vil finde sted 10. juni. 
Hvis ikke du hører fra os inden d. 17. juni er stillingen besat til anden side. 
 
 
 Se mere om Nr. Lyndelse Friskole på nlf.dk 
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