
 
 

Tirsdagsnyt den 06-04-2021 
 

Velkommen til Minispiren. 
19 glade og forventningsfulde børn har i dag deres første skoledag på Nr. Lyndelse Friskole – rigtig 
hjertelig velkommen til jer og jeres familier. Vi håber, I bliver glade for at være en del af skolen. 
 
 
Flere elever i skole hver anden uge. 
I dag var også dagen, hvor 5. 7. klasse måtte komme i skole igen efter flere måneder med 
hjemmeundervisning. Det var så dejligt med lidt ekstra liv på skolen – at se og høre jer alle igen. 
9. klasse, som lige nåede at være i skole en uges tid inden påskeferien, er også i skole i denne uge. 
Velkommen til jer også. 
6. og 8. klasse må vente en uge mere – dem glæder vi os også til at se. 
 
Testning. 
Vi arbejder på højtryk for at kunne tilbyde eleverne over 12 år to ugentlige test her på skolen. 
Falck har indtil nu testet personalet og 9. klasses elever, men den ordning ophører fra på fredag. 
Der er desværre en del uafklarede aspekter i forhold til at få et testprogram op at stå, og vi venter 
på udmeldinger fra kommunen om, hvordan vi som friskole er stillet. Vi håber, vi snarest får 
afklaring og kan starte testningen. 
Det er sådan, at man i grundskole-regi ikke kan kræve, at eleverne bliver testet, men der er en 
kraftig opfordring til, at de testes (når man taler om testning på skoler, er det kun for elever over 
12 år). 
 I skal som forældre give samtykke til, at jeres barn må blive testet hvis barnet er 12 år, men endnu 
ikke er fyldt 15 år. 
Når barnet er 15 kan det selv give samtykke. 
Vi har tidligere sendt en samtykkeformular ud og opfordrer hermed til, at I får den underskrevet 
og sendt retur til info@nlf.dk, hvis det endnu ikke er sket – vi må nemlig ikke lade jeres barn teste, 
hvis vi ikke har et samtykke. 

Jeg har lagt formularen ind på Intra under ”nyt fra kontoret” – så kan I let finde den       
  
 
Pædagogisk dag. 
Husk at vi på fredag d. 9. april har pædagogisk dag for hele personalet på Nr. Lyndelse friskole 
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. 
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