
 
 

Tirsdagsnyt den 10-11-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
 
D. 11. november SSP kommer til 8. klasse kl. 10.05.  
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. november Klippe-klistredag 
 
Lusetjek 
Så er det blevet tid til lusetjek, da der er blevet konstateret lus på skolen. Kontroller 
ungerne HVER dag, så vi kan komme bæsterne til livs. 
 
 
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. 
 
 
Spiren er gået i julemode.  
Den næste måneds får alle børn mulighed for at lave mindst en julegave, så tjek i tasken 
løbende... Husk nu det først er jul den 24.... 
 
 
Velkommen til Tina (vikar for Minna) og Rikke (vikar for Marianne) 
 
Jeg er uddannet pædagog tilbage i 2006 og har rygsækken fuld af erfaring fra 
daginstitutioner, skole, specialskole og sfo. Jeg er så heldig at være ansat i Minnas 
barselsvikariat frem til jul. Jeg bor i Eskildstrup ved Ringe sammen med min familie. Jeg 
nyder hverdagen med alle de skønne børn på skolen og i Spiren.  
Tina :-) 
 
Jeg hedder Rikke Kæhlershøj, jeg er 45 år og blev uddannet lærer i 2013. Jeg har dansk 
og engelsk som linjefag, og jeg har senest været i et længere vikariat på Havrehedskolen i 
Morud. Nu har jeg imidlertid været så heldig at kunne springe til som vikar for Marianne 
her på Nr. Lyndelse Friskole, hvor jeg har 5. klasse til dansk, 9. klasse til dansk og 
engelsk, samt sang og musik i indskolingen sammen med Camilla. Jeg har allerede fået et 



positivt indtryk af både skolen og ikke mindst eleverne, der har taget rigtigt godt imod mig, 
og vi er kommet godt i gang med det faglige. 
 
hed for at lave mindst en julegave, så tjek i tasken 
 

 Koncert med SVØBSK. 

Som en del af den kulturelle rygsæk kommer SVØBSK og spiller for 1. 2. og 3. klasse på 

fredag. Vi skulle egentlig have været på Carl Nielsen skolen til koncert, men som en del af 

forholdsreglerne i forhold til Corona, bliver det nu her på skolen med afstand og sikkerhed. 

 

løbende. Husk nu at I ikke må åbne før juleaften... 
 
4. kl. får besøg af Christoffer fra Ringe Musikskole 
 

Musikskolen tilbyder gratis, at der kommer en underviser ud på Nr. Lyndelse friskole, hvor 
der undervises i saxofon. 
Musikskolens lærer Christoffer underviser 4. kl. i efteråret og frem til starten af 2021. 
Klassen bliver 
fordelt på 3 hold. Der er afsat 4 gange (á 60 minutter) pr. hold. Musikskolen stiller 
saxofoner til rådighed. 
Formålet med forløbet er at introducere saxofonen som instrument og udbrede kendskabet 
til blæseinstrumenter hos elever. Alt foregår selvfølgelig Coronasikkert. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


