
 

Tirsdagsnyt den 10-08-2021 
 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 11. august: Forældremøde i 3. klasse 
D. 12. august: Forældremøde i 0. klasse 
D. 14. august: 8. klasse skal konfirmeres 
D. 16. august: Blå mandag 
D. 17. august: Forældremøde i 1. klasse 
D. 18. august: Forældremøde i 4. klasse 
D. 23. august: Forældremøde i 2. klasse 
D. 24. august: Forældremøde i 6. klasse 
D. 25. august: Forældremøde i 9. klasse 
D. 1.-3. september: Fælleslejrskole 
D. 7. september: Forældremøde i 5. klasse 
D. 8. september: Forældremøde i 8. klasse 
 
 
Velkommen tilbage efter ferien 
Så er vi i gang igen, og vi har fået startet godt på det nye skoleår. Dejligt at se alle tilbage 
efter ferien med god energi og parate til endnu et lærerigt og spændende år.  
Hvis man mangler en sangbog, måske fordi man er ny på skolen, måske fordi den gamle 
er blevet træt, sælger vi sangbøger på kontoret. Prisen er 150 kroner. 
 
Tillykke 
Kæmpe tillykke til 8. klasse, som skal konfirmeres på lørdag. Vi håber, at I og jeres familier 
får en rigtig dejlig dag. 
 
Skolestartskampagne 
Som nogle af jer garanteret opdagede, har vi i dag haft besøg af to betjente fra Fyns Politi 
som en del af deres Skolestartskampagne. De observerede trafikken ved skolens 
indkørsel her til morgen.  
Tilbagemeldingen var, at det er yderst vigtigt, at man som bilist er opmærksom på 
cyklende og gående, og at man holder farten nede. Det er også vigtigt, at I forældre tager 
en snak med jeres børn, om de potentielt farlige steder blandt andet fra Kirkestien mod 
skolen, hvor det går ned ad bakke, krydset ved Pilevej og ved højresvinget på Bregnevej.  
 
Fælles lejrskole 
Hele skolen tager på lejrskole fra d. 1. til d. 3. september. Vi skal ligesom tidligere år være 
på Lyngsbo ved Erritsø. I vil af jeres barns klasselærer få nærmere besked om alle detaljer 
angående turen.  
Som vi plejer, vil vi bede de forskellige klasser stå for noget af maden – fx bage boller/ 

pølsehorn eller andet. Det vil der også komme besked om senere – nu er I advaret.       

 



                               
Billeder fra sidste tur. 
 
 
Arbejdslørdag d. 11. september fra 9.00 – 15.00 
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen d. 11. september, hvor vi har arbejdslørdag. 
Nærmere info følger. 
 
Høretelefoner 
Alle elever skal huske at medbringe deres egne høretelefoner til undervisningen. Det 
behøver ikke være dyre hovedtelefoner. De skal bare kunne bruges af og til i 
undervisningen, når der arbejdes med IPads og computere. Man kan vælge at have dem i 
tasken eller i ens kasse. Husk at sætte navn på. 
 
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. 
 
Vedr. opskrivning 
Har I husket at skrive mindre søskende op??? 
Som skole har vi jo søskendegaranti, men det er vigtigt, at de yngre søskende er blevet 
skrevet op, da vi ikke automatisk får besked vedrørende søskende. 
Vi sender snart brev ud til kommende børnehaveklasse, så derfor er det vigtigt, at hvis I 
har børn, der skal starte efter sommerferien, så skal I sørge for, at de er blevet skrevet op. 
Er I i tvivl så tjek lige hos Liane. 
 
 
 

Remindere 
Det har været en lang sommerferie, hvor mange sikkert har tænkt på andet end skole. 
Derudover er der også kommet nye forældre til, som selvfølgelig ikke kender alle reglerne, 

så derfor kommer der lige et par remindere😊 



Parkering samt aflevering/afhentning af børn 
Det er ikke er tilladt at holde mellem flagstangen og skolen, dvs. foran 
basket-banen – heller ikke selvom man bare skal sætte sit barn af. Der er 
børn, der skal forbi med deres cykler, og det kan være svært for dem at 
komme forbi. Flere har ligeledes givet udtryk for, at de er nervøse for, at 
der bliver åbnet en dør ud i dem, eller at bilerne bakker ind i dem, når man 
kommer og skal ind til cykelskuret. Det er derfor vigtigt, at I bruger 

forældreparkeringspladserne (foran rundingen – der er skilt      ), både når 

I sætter barn af, eller når I parkerer. Skulle der ikke være plads, skal I bruge de 
parkeringspladser, der er mellem containerne og Kirkestien (dvs. ved multibanen) 
Parkeringspladserne langs skolens bygninger er i skoletiden forbeholdt de ansatte, da 
deres biler ellers holder og generer, de børn, som i frikvarterne gerne vil lege på 
rundingen, så derfor er det vigtigt, at parkeringspladserne langs skolen kan bruges af de 
ansatte. 
 
Bus 
Forældre til børn, der kommer med bussen kl. 7.29, skal lige 
give Tine besked i løbet af denne uge, så vi kan registrere, 
hvilke børn, det gælder. Ligeledes er det vigtigt, at børnene 
går ned i Spiren og får krydset sig ind, inden de går op i 
deres klasse. På den måde har vi styr på, hvilke børn, der er 
mødt ind. Dette er et krav i forhold til brand- og 
evakueringsplan. 
 
Sygdom og andet fravær  
Det er rigtig vigtigt, at I husker at melde sygdom til skolens kontor mellem kl. 7.30 og 8.00 
Hvis ikke vi har fået melding om sygdom, betyder det nemlig, at lærerne må gå fra 
undervisningen for at gå ind og følge op på fravær. Kontoret skal også bruge tid på at 
ringe dem op, vi ikke har hørt fra. Så husk at give besked – det er en kæmpe hjælp. ☺  
I kan enten ringe til 63 900 100 eller sende en mail på: info@nlf.dk. Hvis sygdommen 
strækker sig over flere dage, er det vigtigt, der bliver ringet/mailet hver dag.  
 
Da det er vigtigt, at vi begrænser elevernes fravær mest muligt, kan vi ikke give fri til frisør, 
indkøbsture og lignende. Vi vil ligeledes gerne henstille til, at man først tager på 
weekendtur og lignende, når skoledagen er slut.  
Da vi i vores fraværsprotokolskal skal notere, hvilken type fravær, der er tale om, er det 
vigtigt, at I husker at skrive/fortælle grunden til fravær - om det fx skyldes sygdom, 
lægebesøg eller lignende. Dvs. det er ikke nok at skrive, at ens barn ikke kommer, da der 
så er tale om ulovligt fravær.  
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