
 
 

Tirsdagsnyt den 23-06-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
D. 25. juni Dimission for 9. klasse samt forældre kl. 

18.30 
D. 26. juni Sidste skoledag inden sommerferien. 

Skoledagen slutter ca 12.15-12.30. Se 
tidligere udsendte brev. 

D. 10. august 1. skoledag efter ferien. Alla klasser møder 
8.00-11.00 

 
 
Dimission d. 25. juni fra ca. 18.30 til ca. 21.00 
Kære 9. klasse 
Jeres tid på Nr. Lyndelse Friskole er ved at være ende. 
Tak for alle de mange gode år, vi har haft sammen og held og lykke fremover. 

Vi håber selvfølgelig, I vil komme forbi og hilse på en gang imellem       

 
Inden I tager afsted, vil vi dog gerne tage ordentlig afsked med jer og jeres forældre.  
Derfor vil vi gerne invitere jer til dimission torsdag d. 25. juni kl. 18.30 Her vil være taler, 
sange m.m., og I skal selvfølgelig også have udleveret jeres eksamenspapirer. 
Vi ser frem til et par hyggelige timer sammen med jer og jeres familier. 
Der vil blive udsendt en skrivelse til jer med retningslinjerne for dimissionen. 
Med venlig hilsen 
Lærerne på Nr. Lyndelse Friskole 
 
Betaling af skolepenge/SFO 
I dag får jeres børn en betalingsopgørelse med hjem! 
Denne gælder til indbetaling fra august til december. 
Det er vigtigt at I bruger FI koden – altså +71 ……….. 
Husk at indbetale den 1. i hver måned! 
 
Kig venligst betalingsopgørelsen igennem og kontakt mig, hvis der er noget der kræver 
nærmere forklaring, eller hvis der skal rettes noget. 
 
Skulle jeres børn mod forventning glemme, at give jer betalingsopgørelsen – så tjek lige 
deres skoletaske inden denne gemmes væk for ferien!!! 
 
Lærerbesætningen næste skoleår: 
 

Klasse Dansk Matematik Klasselærer 

0.klasse Anette Anette Anette 

1.klasse Lene G. Irene Irene 

2.klasse Louise Peter Louise 

3.klasse Henriette Dorthe Henriette 

4.klasse Ditte Irene Ditte 

5.klasse   Marianne Jens Marianne 

6.klasse Tine Sigurd Tine 



7.klasse Lene B. Jens Lene B. 

8.klasse Henriette Jens Jens 

9.klasse Marianne Julian Marianne/Julian 

   
Skema 
Der arbejdes på, at eleverne kan få deres skoleskema med hjem på torsdag. 
 
Velkommen til: 
Marcus, der er startet i 4. klasse. Vi håber, du og din familie vil falde godt til. 
 
Også velkommen til: 
Emil, der er startet i 1. klasse samt hans søster Frida, der er startet i 0. klasse. 
Vi håber, I og jeres familie vil falde godt til.  
 
Og også velkommen til: 
Anders Nielsen, som skal være vikar for Julian fra d. 2. august til d. 4. september, imens 
Julian har forældreorlov. 
 
Lene Günckel som vi har ansat pga stigende elevtal. Lene skal primært undervise i dansk 
og specialundervisning  
 
Da Camilla Kold har haft et ønske om at komme ned i tid, har vi også ansat Sidse 
Christiansen som skal have en del håndværk-designtimer her hos os. 
 
Velkommen til jer alle tre, vi håber I bliver glade for at være her. 
 
Tømning af garderober. 
På torsdag vil vi gerne have tømt garderoberne, således at rengøringen kan komme til at 
gøre hovedrengøring i ferien. Vi vil hjælpe jeres børn med at få samlet alle deres ting 

sammen, som de vil få med hjem i en sort sæk       

 
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. 
 
Kalender 
Kalender for næste skoleår bliver lagt ud på Intra i løbet af uge 27. 
 

 

 
Første skoledag efter sommerferien 
Første skoledag efter ferien er torsdag den 10. august fra kl. 8.00-11.00 

 
Rigtig god sommerferie til alle 
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