
 
 

Tirsdagsnyt den 23-03-2021 
 
 
Som I alle nok har hørt, så åbner skolen endnu mere efter påskeferien. 

Vi glæder os til at få flere elever tilbage lidt oftere      . 

5. 6. 7. og 8. klasse må nu også - ligesom 9. klasse - komme i skole 
hver anden uge. 
Vi er i gang med at finde ud af, hvordan det rent praktisk skal 
organiseres – og melder ud, når vi har planen klar – vi afventer lige 

nogle retningslinjer       -  så hold øje på Intra.  

 
Pædagogisk dag 
Fredag d. 9. april har hele personalet på Nr. Lyndelse friskole pædagogisk dag sammen 
med de andre friskoler i kommunen. I år kan vi dog ikke mødes fysisk, men skal afholde 
det online. 
Skoledagen slutter kl. 13.00 denne dag, og Spiren lukker også kl. 13.00, da vi jo ikke kan 
gøre brug af forældrepasning i Spiren pga. corona. Så husk at sørge for pasning af jeres 

børn denne eftermiddag. På forhånd tak for hjælpen       

 

Vi siger tak……….. 
Der er vist ingen tvivl om, at vores Coronaramte samfund er ved at være slidt, vi er alle 
påvirket, vi skal alle være omstillingsparate og vi savner hinandens selskab…….og Nr. 
Lyndelse Friskole er ingen undtagelse der kommer hele tiden nye 
vejledninger/anbefalinger/restriktioner som skal indarbejdes i dagligdagen, der mangler 
alle ”de store” og sidst men ikke mindst savner vi det forpligtende fællesskab.  
På vores skole har det betydet, at flere har måtte lægge ekstra timer, fået nye skemaer af 
flere omgange, fået andre arbejdstider og andre har skulle sidde bag skærmen og lave 
spændende meningsfyldt undervisning… alt sammen uden at have den vante ramme med 
sparring og opbakning. 
Derfor sørgede bestyrelsen for at alt personale på Nr. Lyndelse Friskole onsdag, den 3. 
marts 2021 blev forkælet med en goodie-bag som tak for den ekstra store indsats, de har 
måtte yde i forbindelse med Corona.  
 

 



 
 
 
Stillingsopslag - barselsvikar for Ditte 
Se nedenstående stillingsopslag og del gerne budskabet.  

 
Barselsvikariat på Nr. Lyndelse Friskole fra d. 20. maj 2021 til og med d. 17. maj 2022 
 
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:  
 
Billedkunst i 1. – 5. klasse, dansk med klasselærerfunktion i 4. klasse,  
fortælling i 1. og 4. klasse, kristendom i 1. og 4. klasse og historie i 5. klasse. 
Derudover er der lidt 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.  
 
Læs mere om os på NLF.dk 
 
 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst. 
 
Ansøgningen skal sendes som mail info@nlf.dk – mrk. ”ansøgning”  
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 26. april  
 
Samtalerne vil finde sted d.6.maj 
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