
 
 

Tirsdagsnyt den 03-11-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
D. 9. november Samtaler 9. klasse 
D. 10. november Samtaler 9. klasse 
D. 11. november SSP kommer til 8. klasse kl. 10.05. Der er forældremøde for 8. 

klasses forældre samme dag kl. 17.00 
D. 13. november Kulturel rygsæk for 1.2. og 3. klasse 
D. 16. november Samtaler 3. klasse 
D. 17. november Samtaler 7. klasse 
D. 18. november Samtaler 3. + 7. klasse 
D. 24. november  Samtaler 8. klasse 
D. 25. november  Samtaler 8. klasse 
D. 27. november Fagdag for alle klasser. Skoledagen slutter 13.35 
D. 30. december Klippe-klistredag 
 
 
 
Mundbind. 
Hvis I som forældre har noget, I har brug for at snakke med en lærer/kontoret om, er I 
velkomne indenfor. I skal dog bære mundbind, når I kommer ind på skolen. 
Aflevering og hentning af børn foregår stadig udenfor, så vi minimerer risikoen for 
smittespredning. 
 
Julen bliver med garanti hvid i år 
Temaet til årets klippe/klistre dag er ”hvid jul”, og dagen bliver lidt anderledes end vanligt. 
Dels må vi jo undvære hjælp fra jer forældre og dels kan eleverne ikke, som de plejer, 
komme rundt og se hinandens fine lokaler. Vi har dog en virtuel løsning på den udfordring. 
Det bliver med garanti en sjov og hyggelig dag. 
For at lette rengøringen i forbindelse med dagen skal hvert barn som mindstemål have 
penalhus med, men det er supergodt, en saks er også en nødvendighed – hvis der er flere 
ønsker om ting, der skal medbringes, får I besked af den lærer, som har klassen den dag. 
Vi klipper og klistrer indtil middag, derefter er der normalt skema. 
 
 
Det er mørkt 
Vi oplever desværre en del mørke cyklister i øjeblikket. Så husk derfor at have ordentligt 
lys på cyklen. 
 
 
 
 
Annoncen på næste side er i dag kommet på Jobnet, Facebook og vores hjemmeside. I 
må meget gerne dele. 
 



Barselsvikariat på Nr. Lyndelse Friskole fra d. 4. januar 2021 til og med d. 19. 
november 2021 
 
Da en af vores ansatte skal på barselsorlov, søger vi en fuldtidsansat lærer, der i ovenstående 
periode har lyst til at være en del af vores skolehverdag, og som kan varetage følgende fag/opgaver:  
Matematik og fortælling i 3. klasse, tysk i 8. og 9. klasse og idræt i 3. og 9. klasse. Derudover er der 
nogle støttetimer. 
 
Vi er en velfungerende Grundtvig-Koldsk friskole med 192 elever (0. - 9. klasse). 
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.  
 
Vi forventer: 

- at du er læreruddannet og fagligt kompetent 
- at du sammen med dine kolleger bidrager til et trygt miljø præget af fællesskab og 

dannelse 
- at du har evne og vilje til samarbejde 
- at du ser børns styrker og muligheder 

 
Vi tilbyder dig: 
Et godt samarbejde med meget engagerede kolleger. Der er på skolen stort engagement, og stor 
vilje til at lave den bedst mulige skole for eleverne og den bedst mulige arbejdsplads for 
medarbejderne. 
 
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til viceleder Lene Bomann eller 
skoleleder Tine Simonsen: 63900100.  
 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst. 
 
Ansøgningen skal sendes som mail info@nlf.dk – mrk. ”ansøgning”  
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d.2. december  
 
Samtalerne vil finde sted d. 7. december 
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