
 
 

Tirsdagsnyt den 11-05-2021 
 
 
 
Barselsvikariat 
Så har vi fundet Dittes barselsvikar. Det er Rikke, som vi har haft fornøjelsen af at arbejde 
sammen med de sidste 5 måneder i et andet vikariat.  
Rikke er 46 år og uddannet fra UCL i Odense. Hun har dansk og engelsk som linjefag og 
kender skolen godt. 
Velkommen til Rikke, som starter d. 20. maj og rigtig god barselsorlov til Ditte. 
 
Generalforsamling. 
Sæt et stort kryds ved d. 10. juni, der afholder vi generalforsamling. Nærmere besked og 
indkaldelse følger. 
 
 
 
Fripladstilskud 2021-2022 
Det er nu muligt at søge om fripladstilskud for skoleåret 2021-2022 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. 
 
 
 
 

Refusion af buskort 
Som tidligere år ydes der tilskud til skolebuskort til refusions-
berettiget elever. 
Til brug for dette bedes I sende kvittering for betalt buskort samt 
konto nr. til indsætning af beløbet senest 11. juni. 
 

 
 
Klassekasser  
 
Som der er blevet drøftet på forældremøderne, så er det ikke hensigtsmæssigt, at I 
forældre har skullet stå for klassekassen, da det kan risikere at få indflydelse på ens 
private økonomi. Vi har derfor som lovet undersøgt forskellige muligheder og drøftet disse 
med skolens revisor. Den bedste mulighed er, at klassekasserne fremover bliver 
administreret af skolens sekretær. Vi har allerede oprettet en klassekasse konto til alle 
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klasser fra 0. – 8. klasse i skolens bank. 9. klasse forsætter uændret frem til afslutning ved 
sommerferien. 
De forældre, der har stået for klassekasserne, kan derfor fra d.d. overføre den 
indestående saldo på klassekassen til følgende konti: 
 

Klasse Registrerings- og konto nr.  

Mini Spire 4366 13225834 

0. klasse 4366 13225702 

1. klasse 4366 13225710 

2. klasse 4366 13225737 

3. klasse 4366 13225745 

4. klasse 4366 13225753 

5. klasse 4366 13225761 

6. klasse 4366 13225788 

7. klasse 4366 13225796 

8. klasse 4366 13225826 

 
Fremefter vil det være sekretæren, der overfører penge til klasserepræsentanterne eller 
klassens lærer, når der skal bruges af klassekassen. Alle bilag for udgifter i forbindelse 
med klassekasserne skal afleveres til Liane på kontoret.   
En stor tak til jer forældre, der har stået for klassekasserne – vi er glade for, at vi nu har 
fundet frem til en løsning. 
 
 
 
 
 


