
 
 

Tirsdagsnyt den 26-04-2022 
 
Kommende aktiviteter: 
 
26. april  1.-3. klasse kulturel rygsæk 
Uge 17 7. klasse på lejrtur til Bornholm sammen med 

Sigurd og Tine 
2. maj  9. klasse til prøve: Dansk, skriftlig fremstilling 
3. maj  9. klasse til prøve i matematik 
4. maj  9. klasse til prøve i retskrivning og læsning 
13. maj  7. klasse skal konfirmeres  
16. maj  7. klasse: Blå mandag 
Uge 20:   9. klasse på lejrtur til Berlin sammen med Henriette og Jens 
 
 
 
Velkommen til Connor,  
der er startet i Mini-Spiren. Vi håber, at du og din familie falder godt til på skolen. 
 
Stort tillykke til Nikolai i 7. klasse,  
der skal konfirmeres i Brahetrolleborg Kirke søndag d. 1. maj kl. 10.00. 
Vi håber, du får en fantastisk dag. 
Hilsen Personalet på Nr. Lyndelse Friskole 
 
Rollespil i Spiren 
Vi er i fuld gang med forberedelserne til rollespil i Spiren. Der laves punge, spyd, sværd og 
andet fedt udstyr om eftermiddagen. 
Sidste nye tiltag bliver en kamparena, så tag dig i agt når du henter dit barn. Vi er nemlig 
ved at lære at kæmpe og slås. 
 
Fællesspisning torsdag den 5. maj 

Se vedhæftede invitation nederst i tirsdagsnyt.       

 
 

Vigtig information til nye forældre og en reminder til 
”erfarne” forældre 

Parkering samt aflevering/afhentning af børn 
Det er ikke 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 
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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 give 
Tine besked om, at deres barn er ”busbarn”, 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. Man kan ikke melde 
sygdom til klassens lærere. 
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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