
 
 

Tirsdagsnyt den 27-04-2021 
 

 
Fripladstilskud 2021-2022 
Det er nu muligt at søge om fripladstilskud for skoleåret 2021-20222 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 2022. 
 
Skriftlige prøver 
9. klasse skal til skriftlige prøver 3. 4. og 5. maj. 
D. 3. maj: skriftlig fremstilling klokken 9 – 12.30 
D. 4. maj: matematik med og uden hjælpemidler klokken 9 – 13.00  
D. 5. maj: retskrivning og læsning klokken 9 – 11.30 
 
9. klasserne møder hver dag senest 8.50 – 9. klasse og deres forældre får direkte besked 
om prøverne. Det kommer i løbet af onsdagen. 
Pøj pøj til 9. klasse 
 
Tak til Rikke 
Rikke, der har været vikar for Marianne, har sidste arbejdsdag i morgen. Der skal lyde en 

stor tak for hjælpen her fra skolen       

 
Testning 
Herunder en plan for testning på skolen de næste 2½ uge: 
 
Uge 17: 
Fredag er Store Bededags ferie, så her er der ingen test 
 
Uge 18: 
Tirsdag: 5. og 7. klasse er på skolen, så de bliver testet. 9. klasse er til prøve denne dag, 
så de bliver ikke testet. 
 
Fredag: 5. og 7. klasse er på skolen, så de bliver testet. 9. klasse har fjernundervisning, så 
de bliver ikke testet. 
 
Uge 19:  
Tirsdag: 6. og 9. klasse er på skolen, så de bliver testet. 8. klasse har gå-grupper denne 
dag, så de bliver ikke testet. 
 
Fredag er der Kr. Himmelfartsferie, så her er der ingen test. 
 



 
Og så en rigtig vigtig besked!! Det er vigtigt, at man husker at medbringe sit 
sygesikringskort, hvis man skal testes - eller har et godt billede af det på sin telefon, 
da det er et stort tastearbejde, hvis Lone (vores tester) skal taste en masse cpr-

numre - og det bliver altså også dyrt i chokolade for 8. klasse i længden       

 
 
Pas på vores børn. 
Vi oplever, at der er mange biler, der henter og bringer børn på skolen. Vi vil gerne 
henstille til, at man sænker farten på vejene omkring skolen, så man passer på vores små 
cyklister, der er på vej til skole. På skolens område er der både mange cyklister og gående 
børn. Det skal være trygt at færdes til og fra skole og på skolens område. Så derfor sæt 
farten helt ned og vær opmærksom på legende og løbende børn og vær ekstra 
opmærksom, når I bakker ud med bilen. 
 
 
 
Vi har haft god hjælp. 
 
Tak til Finn far til Benjamin i 2. klasse og Lærke i 3. klasse. Han har sponseret de to 
stålvaske, der hænger til højre for hovedindgangen. 
Også tak til Søren far til Anna i 6. klasse og Oliver J.  i 9. klasse for at have gravet ud til 
den nye karusselgynge, som elevrådet har fået indkøbt for nogle af julebasar-pengene. 
 
o. klasse skal i teateret. 
På mandag tager 0. klasse i teateret sammen med Annette, Peter, Thomas og Christine. 
De skal se forestillingen Knus Romers ABC på Baggårdsteateret. Bagefter skal de på en 
lille tur rundt i Svendborg og de skal spise madpakker. Alt sammen foregår indenfor den 
normale skoletid. 
 
  


