
 

Tirsdagsnyt den 31-08-2021 
 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
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 
 
 
Fælleslejr Lyngsbo 2021 
Så er det i morgen, vi tager afsted, og vi glæder os. Vejret ser ud til at vise sig fra sin 
smukkeste side, og vi har øvet flag- sangen, som vi altid synger til morgensang, når vi er 
afsted – så vi er så klar. 
Alle elever møder ind til normal tid, og der er afgang med bus fra skolen klokken 9.  
Alle skal tage deres bagage med ind på deres plads i klassen. 
Begræns mængden af tøj og antallet af tasker – husk navn i tøj, tasker og soveposer. 
Selv om vejret bliver godt, er græsset vådt morgen og aften, så gummistøvler er en virkelig 
god ide – alternativt et ekstra par sko (og strømper). 
Fra klokken 6.30 onsdag morgen kan de frosne boller, pølsehorn, frikadeller og muffins 
afleveres i ”det blå rum”. 
 
Husk: 

- Madpakke og drikkelse med navn og klasse (i engangsemballage) til frokost 

onsdag. 

- At lejren er ”elektronikfri” – altså ingen mobiler eller lignende med. 

- Den er også slikfri – men vi har kage og frugt med. 

 
Hjemkomst til skolen er fredag klokken ca. 14. 
 
Hvis man har brug for at kontakte os på fælleslejren, kan man ringe til Tine (29936438) 
eller Lene (31718119). 
Da vi alle tager afsted, vil skolen være helt lukket fra onsdag klokken 9 til fredag klokken 
14. 
Under fælleslejren er det ikke muligt for forældre at besøge deres børn. 
 
Med ønsket om en rigtig hyggelig og oplevelsesrig tur: personalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arbejdslørdag d.11. september fra kl. 9.00-15.00 

Så er det atter blevet tid til, at vi skal mødes på skolen og knokle 
løs, så vi sammen kan sørge for, at vores skole fortsat er i god 
stand og pæn at se på. Det er af stor vigtighed, at I møder op og 
giver en hånd med, da vi på den måde kan være med til at holde 
skolens vedligeholdelsesudgifter nede og dermed kan bruge 
vores økonomiske midler på det vi allerhelst vil - nemlig eleverne 
og undervisningen.  

   Vores vedligeholdelse af skolen var lige netop noget, som vores 
revisor påpegede til generalforsamlingen – nemlig at det var tydeligt at se på vores 
udgifter til bygningsvedligeholdelse, at vi får lavet nogle rigtig gode ting på vores 
arbejdslørdage. 
Der er lagt en elektronisk tilmelding på forældreintra, hvor I skal melde jer til, så vi 
efterfølgende kan fordele opgaverne mellem jer. Kan man ikke få det til at virke, kan man i 
stedet sende en mail til kontoret med sine ønsker. Det samme gør sig gældende, hvis man 
har brug for at lave flere tilmeldinger pr. barn. 
Vi håber på at se rigtig mange af jer. 
 
Vi efterlyser samtidig en forælder, der gerne vil være tovholder på madholdet, dvs. at man 
skal ”sammensætte menuen” og sørge for at få købt ind – eller sætte andre til det ☺.  
Der findes nogle indkøbslister fra tidligere år. 
Henvendelse til Tine hurtigst muligt. ☺ 
 
 
HUSK - at tilmelde jer betalingsservice 
Der er stadig en del forældre, der ikke har tilmeldt skolepengebetalingen til 
betalingsservice. Vil I ikke venligst sørge for det, så vil betaling af skolepenge 
køre automatisk fremover.  
Man kan tilmelde via oplysningerne på jeres faktura eller via nedenstående link: 
https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=30024176&pbscheck=avPXu3JvuEwoHX5
UFYvn8w%3D%3D&dbnr=&dbgr=00001&kundenrLabel=Kundenr.&version=2 
 
 
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. 
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