
 

Tirsdagsnyt den 22-06-2021 
 
 
 
Kommende aktiviteter: 
22. juni:  Sidste fagdag for 8. klasse 8.00-13.35 
24. juni:  Dimission 9. klasse kl. 19.30 
25. juni:  Sidste skoledag for alle elever 
D. 9. august 1. skoledag efter ferien. Alle klasser møder 

8.00-11.00 
 
 
Testning 
Sidste gang med testning er tirsdag d. 22. juni. Fredag d. 25. juni har vi ikke mulighed for 
at teste eleverne pga. sidste skoledag. 
 
 
Dimission d. 24. juni fra ca. 19.30 til ca. 22.00 
Kære 9. klasse 
Jeres tid på Nr. Lyndelse Friskole er ved at være ved vejs ende. 
Tak for alle de mange gode år, vi har haft sammen og held og lykke fremover. 

Vi håber selvfølgelig, I vil komme forbi og hilse på en gang imellem.       

 
Inden I tager afsted, vil vi dog gerne tage ordentlig afsked med jer og jeres forældre.  
Derfor vil vi gerne invitere jer til dimission torsdag d. 24. juni kl. 19.30 Her vil være taler, 
sange m.m., og I skal selvfølgelig også have udleveret jeres eksamenspapirer. 
Vi ser frem til et par hyggelige timer sammen med jer og jeres familier. 
Med venlig hilsen 
Lærerne på Nr. Lyndelse Friskole 
 
 

På fredag er det sidste skoledag inden sommerferien😊 

 

Vi har derfor – som traditionen byder – en anderledes dag. Alle klasser møder ind, som de 
plejer og går til morgensang. Efter skoleårets sidste morgensang går vi i klasserne og 
hygger med morgenmad, som skolen har indkøbt. Efter frikvarteret skal klasserne på et 
”sommerløb”, hvor de skal rundt til forskellige poster og løse diverse opgaver. Efter løbet 
er der pause igen, og der sluttes af i salen med feriesangen m.v. Skoledagen slutter ca. 
12.30 – undtaget for de børn, der skal i Spiren. 
 
Sommerlige hilsner 
Sigurd og Camilla 
 
 
Skema 
Der arbejdes på højtryk for at få skoleskemaerne for næste år gjort færdige. Forhåbentlig 
bliver de færdige i denne eller næste uge, så hold øje med Intra. 
 



Vi kan dog løfte sløret for, hvem der er dansk-, klasse- og matematiklærer i den enkelte 
klasse: 
 

Klasse Dansklærer Matematiklærer Klasselærer 

0. klasse AN AN AN 

1. klasse MD TT MD/TT 

2. klasse LG IC IC 

3. klasse LH TT LH 

4. klasse HB DD HB 

5. klasse DJ IC DJ 

6. klasse MD JB MD 

7. klasse TGS SB TGS 

8. klasse LB JB LB 

9. klasse HB JB JB 

 
AN = Anette 
MD = Marianne  
TT = Troels  
LG = Lene Julia 
LH = Louise 
IC = Irene 
HB = Henriette  
DD = Dorthe 
DJ = Ditte 
JB = Jens 
TGS = Tine 
SB = Sigurd 
LB = Lene 
 
 
 
Kalender 
Kalender for næste skoleår bliver lagt ud på Intra i løbet af uge 26. 

 
 
Ny ansættelse 
Vi er glade for at kunne byde velkommen til Christian Møller Andersen, som er vores nye 
lærer. Han er uddannet fra UCL i 2019 - og 27 år gammel. Christians linjefag er 
samfundsfag, engelsk, historie og idræt. Velkommen til. 
 
Jubilæum 
Med 10 måneders Corona-forsinkelse kan vi torsdag til morgensang fejre Camillas 10-års 
jubilæum her på skolen. 
 
Tak til Tina i Spiren, 
som har været hos os det sidste år i forbindelse med Minnas barselsorlov og opstart af 
Mini-Spiren. Vi har været rigtig glade for at lære dig at kende. 
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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. 
 
 
Betaling af skolepenge/SFO – Betalingsservice fra det nye skoleår  
Fra starten af det nye skoleår bliver det muligt, for jer forældre, at tilmelde jeres 
skolepenge- og SFO-betaling til Betalingsservice. Dette kan I enten gøre via 
nedenstående link, eller også kan i tilmelde jer når I modtager fakturaen fra 
Betalingsservice. Den bliver ikke omdelt til børnene alligevel. 
Husk at tjekke fakturaen, og hvis der skulle være spørgsmål til den, så skal i endelig 
kontakte kontoret.   
Link til betalingsservice tilmelding 
https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=30024176&pbscheck=avPXu3JvuEwoHX5
UFYvn8w%3D%3D&dbnr=&dbgr=00001&kundenrLabel=Kundenr.&version=2 
 
 
Klassekasser  
Hvis de ansvarlige forældre ikke allerede har overført indestående på klassekasserne til 
nedenstående nyoprettede bankkonti hos skolen, kan man gøre det frem til og med den 2. 
august 2021.     
 

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 

 
 
Tømning af garderober. 
Husk at få tømt garderoberne, så rengøringen kan få gjort hovedrent i sommerferien. 
 
 
Første skoledag efter sommerferien 
Første skoledag efter ferien er mandag d. 9. august fra kl. 8.00-11.00 

 
Rigtig god sommerferie til alle 
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