
 
 

Tirsdagsnyt den 16-06-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
D. 18. juni Forældremøde i nuværende 0. klasse kl. 

17.00 
D. 25. juni Dimission for 9. klasse samt forældre kl. 

18.30 
D. 26. juni Sidste skoledag inden sommerferien. 

Skoledagen slutter 12.50. 
 
 
 
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. 
 
 
Velkommen til: 
Claudia, der er startet i 7. klasse. Vi håber, du og din familie vil falde godt til. 
 
Også velkommen til: 
Benjamin, der er startet i 1. klasse samt hans søster Lærke, der er startet i 2. klasse. 
Vi håber, I og jeres familie vil falde godt til.  
 
 
Fælleslejrskole aflysning: 
Lejrskolen for hele skolen, som vi skulle have været på i starten af september, har vi aflyst 
på baggrund af situationen med COVID19. 
 Det er selvfølgelig ærgerligt, men da undervisningsministeriet har meldt ud, at 
nødundervisningen forlænges frem til 1. august og vi ikke ved, hvilke retningslinjer, der er 
gældende til september, hvor turen skulle finde sted, har vi truffet denne beslutning. 
Fælleslejrskolen er en fantastisk oplevelse præget af hygge, fællesskab og samvær - og vi 
vil være sikre på, at vi kan skabe rammerne for en vellykket tur. Vi skyder fælleslejrskolen 
til skoleåret 2021 – 2022. 
 
Men noget skal der jo ske – så næste skoleår bliver et musical år. Den musical vi måtte 
aflyse på grund af nedlukningen af Danmark, laver vi i stedet i år de to uger op til påske. 
På kalenderen, som bliver lagt på Intra lige i starten af ferien, kan I se de nøjagtige datoer 
for musicalarbejdsdagen og forestillingerne.  
 
Fællesspisning torsdag d. 25. juni  
-også kaldet ”Nr. Lyndelses største havefest”-  må vi desværre også aflyse. Vi kan 
simpelthen ikke sikre at afstandskrav mv. bliver overholdt – så den må vi have til gode til 
næste år. 


