
 

Tirsdagsnyt den 24-08-2021 
 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
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 
D. 11. september Arbejdslørdag fra 9.00-15.00 
D. 15. september: Forældremøde i 7. klasse 
 
Velkommen til Andreas 
Andreas er vores nye lærer, som overtager Lene Julias skema. Han starter d. 1. oktober. 
Andreas er 43 år og kommer fra Odense. Han har været lærer i 15 år. 
Han vil komme på besøg på skolen, inden han starter, så han kan hilse på børn og 
voksne. 
 
Oversigt over klassekasser 2021-2022  
Vær venligst opmærksom på, at hver enkelt klasse har en konto, der følger dem hele 
skoletiden. Derfor er det vigtigt at man, hvis man har flere børn på skolen, indbetaler til de 
forskellige konti alt efter årgang/klasse på de forskellige børn.  
Husk også at notere barnets navn og klasse ved overførsel, det gør det meget nemmere 

for sekretæren.       

Klasse Registrerings- og konto nr.  Årgang 

0.-9. klasse 4366 13225834 2015 

1.-9. klasse 4366 13225702 2014 

2.-9. klasse 4366 13225710 2013 

3.-9. klasse 4366 13225737 2012 

4.-9. klasse 4366 13225745 2011 

5.-9. klasse 4366 13225753 2010 

6.-9. klasse 4366 13225761 2009 

7.-9. klasse 4366 13225788 2008 

8.-9. klasse 4366 13225796 2007 

9. klasse 4366 13225826 2006 

 
Toastdag i Spiren 
Så er det igen tid til at lave toastdag i Spiren. Det gør vi på torsdag, så send en toast med 
dit barn i skole - så toaster vi den i Spiren. 
 
Arbejdslørdag 
Husk at sætte et stort kryds ved lørdag d. 11. september, hvor vi har arbejdslørdag fra 
9.00-15.00.  
 

 



Fælleslejr Lyngsbo 2021 
Så er der kun en lille uge, til vi alle tager på fælleslejr. På sidste uges tirsdagsnyt fik I en 
masse informationer som f.eks. pakkeliste, forældreopgaver mv. Her kommer lidt flere 
informationer: 
I bedes alle i løbet af ugen få tjekket, at de informationer, der står på Intra er opdaterede – 
f.eks. telefonnumre mv. Hvis I ønsker en alternativ kontakt – f.eks. en bedsteforældre, 
bedes I skrive en besked til klasselærer med titel, navn og telefonnummer.  
Yderligere er det MEGET vigtigt at give klasselæreren skriftlig besked ang. evt. medicin 
eller andre beskeder, der kunne være nyttige ift. at være væk hjemmefra – f.eks. hjemve 
eller søvngængeri. Klasselæreren skal også opbevare evt. medicin for eleven. Medicinen 
og den skriftlige besked vedr. håndtering af denne skal afleveres helst til klasselærere. 
Hvis dette ikke er muligt, så til en lærer eller pædagog senest onsdag morgen - gerne før 
hvis muligt.  
Nye regler/krav for medicin ift. skoleelever 

• Der foreligger skriftlig instruktion til personalet om hvordan børnenes medicin skal 

håndteres og opbevares.  

• Den behandlende læge har vurderet, at medicinen kan administreres af 

forældre/personer, der ikke er sundhedsuddannede.  

• Skolen nedskriver for hvert barn, hvornår og af hvem medicinen er givet.  

Onsdag morgen d. 1. september møder alle ind til morgensang. Bagage stilles i klassen 
på elevens plads. Inden klokken ringer bedes alle have taget afsked med deres barn – 
dvs. at man som forældre ikke kan deltage i morgensang denne dag.  Af erfaring ved vi, at 
nogle børn har svært ved afskeden, og nogle har svært ved at se mor eller far stå og 
vinke. Dette ”smitter” indimellem flere børn, og derfor har vi valgt denne måde at tage af 
sted på. Til gengæld håber vi, at I, når vi ankommer efter en god tur, står klar til at 
modtage os, når vi kommer hjem kl. ca. 14.00. 
På afrejsedagen d. 1. september kan man ikke parkere langs Kirkestien, da busserne vi 
skal køre med, skal parkere der – ej heller på hjemkomstdagen. På de andre veje, bedes I 
parkere i samme side, da busserne ellers kan have svært ved at komme frem. 
Mvh. ”Udvalget” -Troels, Irene og Louise 

 
Indbetaling til fælleslejr  
Sydbank konto nr. 6845 1535121 med angivelse af navn og klasse på 
barnet/børnene beløbet er 400 kr. pr. barn, som bedes indbetales senest den 
31.08.2021. 
 
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. 


