
 
 

Tirsdagsnyt den 14-06-2022 
 
Kommende aktiviteter: 
 
15.-16. juni 9. klasse skal til prøve i engelsk 
16. juni Forældremøde 0. klasse kl. 17.00 
23. juni Dimission 9. klasse kl. 19.30 
24. juni Sidste skoledag fra 8.00-12.50 
25. juni Sommerferien starter. Spiren har åben i uge 26, 

27 og 31. 
8. august Første skoledag fra 8.00-11.00 
 
 
 

Onsdag formiddag i denne uge skal 5. klasse have bålhygge med de nye 
klassevenner i Mini-Spiren. 

 

Mandag d. 20. juni tager 5. klasse på tur til Odense, hvor vi skal se det nye 
HCA House. 

 
 
 
Fællesspisning torsdag d. 23. juni - aflysning: 
Vi bliver desværre nødt til at aflyse fællesspisningen denne dag, da det ikke har været 
muligt at samle ”et madhold”. Vi håber på og regner med, at denne hyggelige tradition får 
et stærkt come-back næste år. 
 
 
Dimission d. 23. juni fra 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. 23. 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 
 
 
 



Kære alle, der var med til at fejre mig i fredags       

 

Ofte har jeg mange ord – det siger eleverne i hvert fald      , men lige nu efter fejring i 

fredags af mit 25-års jubilæum – plus det løse - har jeg rigtig svært ved at finde de 
rigtige ord, men jeg skal gøre et forsøg. 
Tusind, tusind tak for en meget overvældende dag i fredags. 
 
Tusind tak til bestyrelse og kolleger for at stable 2 helt fantastiske receptioner på 
benene i flotte rammer og med diverse lækkerier. Jeg ved, I har knoklet, så tusind tak 
for det kæmpe stykke arbejde, I har gjort for at skabe nogle festlige rammer. 
 
Tusind tak til alle jer elever for jeres kæmpe enorm store og flotte blomsterbuket. Lige 
nu står den midt på mit stuegulv, men på et tidspunkt, skal jeg nok finde et andet sted 

til dem       

 
Tusind tak til 9. klasse, der selvom de har læseferie, valgte at møde op og være med til 
at fejre mig. 
 

Og tusind tak til alle jer forældre, der dukkede op fredag eftermiddag og var med til at 
gøre det til en dejlig og festlig eftermiddag. 

 

Og tusind tak til samarbejdspartnere, venner og familie, tidligere elever, tidligere 
forældre og tidligere kolleger samt en masse andre, der også kom og hilste på fredag 

eftermiddag. Hvor var det overvældende       

 
Tusind tak til jer alle for de mange flotte gaver, de mange søde beskeder, flotte 
tegninger og kort m.m. Tusind tak for jeres mange festlige indslag og de mange flotte 
ord.  

Også stor tak til alle jer, der ikke havde mulighed for at dukke op, men i stedet sendte 
søde hilsner og gaver.  

 

Det har været helt overvældende, og jeg har mange dage på at prøve at fordøje alle 
indtrykkene. 
 
7. klasse skrev i deres kort, at de ikke forstod, at man kunne holde ud i så mange år, 
men når man ser, hvilken flok man er og har været omgivet af, så er det nok alligevel 

ikke så svært at forstå       Så tusind tak for jer. 

 
Mange taknemmelige hilsner fra Tine 

 

Fripladstilskud 2022-2023 
Det er nu muligt at søge om fripladstilskud for skoleåret 2022-2023 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 2023. 
 
 
 
 


