
 
 

Tirsdagsnyt den 01-09-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
D. 1. september: Forældremøde 7. klasse kl. 17.00 
D. 3. september Spirefest for 5. klasse. 
 Forældremøde 9. klasse kl. 17.00 
D. 7. september: Forældremøde 2. klasse kl. 17.00 
D. 9. september: Forældremøde 6. klasse kl. 17.00 
Uge 38 Spiren holder tema-uge 
D. 15. september Forældremøde 3. klasse kl. 17.00 
Uge 39 Spiren holder tema-uge 
D. 24. september SSP 6. klasse. SSP-konsulent Rikke Laustsen kommer og 

snakker: ”Mobil- og netetik, samt det gode teenageliv” med  
6. klasse kl. 10.05. Samme dag er der forældremøde for 
forældrene i. 6.klasse kl. 17.00, hvor Rikke igen kommer og 
snakker om samme emne – bare med forældrene. 

 
 
Aflysninger i kalenderen 
Da kalenderen for skoleåret 2020-2021 blev lavet, valgte vi at håbe på et mere normalt 

skoleår efter sommerferien. Måske ønskede vi det mere, end vi troede på det      , og det 

viser sig også, at der desværre er nogle arrangementer, vi bliver nødt til at aflyse: 

• Arbejdslørdag er en af dem. Det har vi allerede skrevet ud om. 

• Vi ville have afholdt et informationsmøde her i september for kommende 0. klasses 

børn og forældre, så alle, også dem, der ikke havde skrevet deres barn op, kunne 

komme og høre om skolen. Vi har jo flere pladser næste skoleår, da vi starter 2 

klasser op. Spred meget gerne budskabet. 

• Skolefesten d. 2. oktober bliver vi desværre også nødt til at aflyse, da vi ikke kan 

være så mange mennesker samlet. Det betyder desværre også, at vi bliver nødt til 

at aflyse skolekomedien for 6. og 7. klasse og dermed også kulissefredagen.  

 
Nyt til kalenderen 
SSP-konsulent Rikke Laustsen kommer ud til følgende klasser: 

• 4. Klasse d. 25. januar: Den digitale legeplads 

• 6. Klasse d. 24. september: Mobil- og netetik, samt det gode teenageliv 

• 8. Klasse d. 11. november: Det gode ungeliv 

Hun kommer kl. 10.05 i klasserne, og samme dag er der forældremøde kl. 17.00 for 
klassens forældre. 
 
Billedkunst – materialer søges 
Ditte søger skotøjsæsker til billedkunst. Så hvis I har nogle stående derhjemme, så stil 
dem gerne udenfor billedkunst eller giv dem til Ditte. På forhånd tak :) 
 
 
 



SPIRENYT 
Vi glæder os i Spiren til at vi på torsdag, kan feste sammen med vores 5. klasse. Tak for  
en masse dejlige timer i Spiren og klubben sammen med jer. 
 
Desuden er vi også meget glade for at kunne byde velkommen til et nyt hold glade klub- 
børn, hver tirsdag og torsdag. 4. klasse - det bliver SÅ godt.  

 
 

Velkommen til Henny 
Henny er i lærerpraktik her på skolen i 4 uger. Hun vil primært være i 0. klasse. 
Vi håber, du vil falde godt til. 
 
Bus-reminder 
Forældre til børn, der kommer med bussen om morgenen, 
skal give Tine besked, så vi kan registrere, hvilke børn, det 
gælder. I disse coronatider skal man ikke krydses af i Spiren, 
som man plejer, men på skolens kontor, hvorefter man skal 
gå i sin egen klasse – ikke i morgen-spiren.  
På den måde har vi styr på, hvilke børn, der er mødt ind. 
Dette er et krav i forhold til brand- og evakueringsplan. 
 
 
Sygdom og andet fravær - reminder 
Det er rigtig vigtigt, at I husker at melde sygdom til skolens kontor mellem kl 7.30 og 8.00 
Hvis ikke vi har fået melding om sygdom, betyder det nemlig, at lærerne må gå fra 
undervisningen for at gå ind og følge op på fravær. Kontoret skal også bruge tid på at 
ringe dem op, vi ikke har hørt fra. Så husk nu at give besked – det er en kæmpe hjælp 
☺  

I kan enten ringe til 63 900 100 eller sende en mail: info@nlf.dk. Hvis sygdommen 
strækker sig over flere dage, er det vigtigt, der bliver ringet/mailet hver dag.  
Da det er vigtigt, at vi begrænser elevernes fravær mest muligt, kan vi ikke give fri til frisør, 
indkøbsture og lignende. Vi vil ligeledes gerne henstille til, at man først tager på 
weekendtur og lignende, når skoledagen er slut.  
Da vi i vores fraværsprotokol skal notere, hvilken type fravær, der er tale om, er det vigtigt, 
at I husker at skrive/fortælle grunden til fravær - om det fx skyldes sygdom, lægebesøg 
eller lignende. Dvs. det er ikke nok at skrive, at ens barn ikke kommer, da der så er tale 
om ulovligt fravær.  
 

 
 
 
Lus  
Så er det blevet tid til lusetjek, da der er blevet konstateret lus i flere klasser. 
Kontroller ungerne HVER dag, så vi kan komme bæsterne til livs!  
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