
 
 

Tirsdagsnyt den 04-05-2021 
 
Vedrørende genåbning: 
I morgen onsdag, når vi har fået de sidste detaljer på plads, vil I blive orienteret på Intra 
om næste step i genåbningsplanen. 
Så hold øje med intra. 

 
 
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. 
 

 
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 også observeret, at vores kære cyklister kan fylde meget på vejene og kan glemme 
at se sig for. Så tag en trafiksnak med jeres børn – store som små. 
 
 
Betalingsservice. 
Efter stor efterspørgsel drøftede bestyrelsen i sidste uge betalingsservice. 
Denne ordning er forbundet med en udgift, men også en række fordele -  
og ikke mindst letter det forældres håndtering af betaling. 
Det blev derfor besluttet, at vi får betalingsservice.  
Tiltaget kommer til at gælde for alle klasser fra august 2021.05.04  
Venlig hilsen bestyrelsen. 
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