
 
 

Tirsdagsnyt den 30-08-2022 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 29.-31. august: 5. klasse på lejrtur sammen med Henriette og Dorthe. 
D. 31. august: Forældremøde 3. klasse kl. 17.00 
D. 1. september: Forældremøde 4. klasse kl. 17.00 
D. 3. september: Arbejdslørdag kl. 9.00-15.00 
D. 5.-9. september: 7. klasse på lejrtur sammen med Jens og Marianne 
D 5. september SSP kommer til 4. klasse kl. 10.05 og snakker med klassen om ”Den 

digitale legeplads” 
D. 7. september SSP-forældremøde for 4. klasse fra 17.00 til ca. 18.00 
D. 8. september Forældremøde i 6. klasse kl. 17.00 
D. 14. september Forældremøde i 2. klasse kl. 17.00 
D. 15. september  Fag dag for alle klasser fra 8.15-13.35 
D. 16. september Hele personalet skal deltage i Fælles Friskoledag for kommunens 

friskoler. Skoledagen slutter derfor kl. 12.00. 
D. 19. september SSP kommer til 6. klasse kl. 10.05 og snakker med klassen om ”Mobil og 

net-etik, samt det gode teenager-liv” 
D. 20. september            2. klasse er på tur til Øhavsmuseet med Kulturel Rygsæk 
D. 21. september            3. klasse er til tur til Øhavsmuseet med kulturel Rygsæk 
D. 21. september SSP-forældremøde for 6. klasse fra 17.00 til ca. 18.00 
D. 26.-28. september 3. klasse på lejrtur sammen med Andreas og Irene 
D. 26.-30. september 9. klasse lejrtur sammen med Henriette og Jens 
D. 28. september 6. og 7. klasse starter på skolekomedie kl. 12.05 
D. 30. september Kulissefredag fra kl. 15.00 for 6. og 7. klasse samt forældre.  
 
 
 
Kørsel til og fra skole 
Vi har fået flere henvendelser fra folk, der bor tæt på skolen, at de oplever, at forældre, der skal til 
eller fra skole, kører stærkt på Bregnevej, Kirkestien og Pilevej. Så husk at sænke farten. 
 
 
Afsked med Lene 
Onsdag d. 21. september har Lenes sidste arbejdsdag på Nr. Lyndelse Friskole, hvorefter hun går 
på efterløn. 
Vi tager afsked med hende i forbindelse med morgensang denne dag. 
 
 
SPIRENYT... 
Husk det er på onsdag, at vi holder fest for 4. klasse. Vi glæder os til nogle hyggelige timer 
samme. 
 
Bamsehospital. På torsdag laver vi bamsehospital i Spiren. Så har du en bamse der er kommet til 
skade, eller måske lige har brug for lidt ekstra omsorg - så tag den med på torsdag, så "nurser" vi 
om den;-) 
 
 
 
 
 



Hjælp søges i Spiren 
 
Fredag d. 16. september skal hele personalet deltage i en fælles friskoledag sammen med de 
andre friskoler i kommunen. Skoledagen slutter derfor kl. 12.00. Vi efterlyser derfor forældre, der 
har lyst til at ”overtage” Spiren fra 12.00-16.30, så vi kan tage af sted HELE personalet.  
Har I mulighed for at hjælpe, må I meget gerne hurtigst muligt give besked til Spiren. 
Har man mulighed for at hente sit barn tidligt denne dag, vil det være dejligt ☺ 
 
 
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. 
 
 
Glemte sager 
Vi har masser af glemt tøj igennem årene, så kik forbi Spire indgangen, så kan det været I finder 

noget I ikke viste I manglede       

 
 
Arbejdslørdag d. 3. september kl. 9.00-15.00 
Hermed arbejdsholdene til på lørdag.  
 
Der er pt. 74 voksne og 46 børn tilmeldte. Har man glemt at melde sig til, eller har man fundet ud 
af efterfølgende, at man alligevel godt kan hjælpe til, så giv mig besked, så bliver I sat på en 

opgave, og vi sørger for, at der også er mad til jer       

 
Det har været lidt svært at få jer fordelt efter jeres ønsker, da der har været rift om nogle af de 
samme opgaver, men jeg håber nedenstående fordeling går an, ellers må man jo se, om man kan 
bytte på lørdag. Men husk jeg har sat jer på opgaverne, fordi jeg er sikker på, at I har talent for lige 

netop den opgave – måske ved I det bare ikke endnu       

 
Man må meget gerne medbringe værktøj, hvis man er kommet på en eller anden form for 
træarbejde. Derudover må I også meget gerne medbringe stiger, da vi får brug for en del både til 
malerarbejdet og afmontering af solfilm (Husk at sætte navn på) 
 
Hvis man har meldt sig til, men ikke kommet på listen herunder, så skyldes det en fejl fra min side, 

men I skal endelig bare møde op alligevel       

 

 

Vi glæder os til at se jer, og husk I gør en kæmpe forskel for vores skole. Det er så vigtigt, 
at vi kan bruge vores økonomiske midler bedst muligt – nemlig på vores børn og 
undervisningen. Så jeg håber også, at I oplever, at det er besværet værd – og tilmed 

hyggeligt       

 
Syning: 

- Tovholder: Tine 

- Eileen (Liv 3. kl) Går kl. 13.00 

- Lone (Isak 4.kl) 

- Christina (Daniel og Magnus 5. kl) 
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- Lisbeth (Maja 5. kl) 

- Susanne (William 7.kl) 

 
Malerarbejde  

- Tovholder: Morten 

- Thomas (Alfred 0. kl) 

- Brian (Bastian 0. kl) 

- Simone (Emil 1. kl) 

- Signe (Oscar 0. kl) 

- Lone (Dicte 1. kl) 

- Christina (Emily 1. kl) 

- Tina (Maja 1. kl) 

- Lisbeth (Sophia 1. kl) 

- René (Astrid 2. kl) 

- Jens Christian (Theodor 2. kl) 

- Nikolaj (Alva 3. kl) 8.00-14.00 

- Stine (Bertram 5.kl) Går 14.00 

- Sabine (Alva 3. kl) 8.00-14.00 

- Martin (Philippa 3. kl) 

- Trine (Augusta 3.kl) 

- Tine (Johan Steen 3. kl) 

- Bjarke (Johan Steen 3. kl) 

- Irene (Toke 5. kl) 

- Benjamin (Toke 5. kl) Går kl 13.00 

- Lisbeth (Ann-Sofie 6. kl) 

- Per (Ann-Sofie 6. kl) 

- Anja (Emilie 6. kl) 

- Mette (Magrethe 6.kl) 

- Annita (Daniel 8.kl) 

- Sabine (Jonas 8.kl) 

 
 
Diverse træarbejde 

- Tovholder: Andreas 

- Andreas (Karoline 0. kl) 

- Kasper (Lukas 0. kl) 

- Martin (Oscar 0. kl) 

- Brian (Emily 1. kl) 

- Kent (Linea 1. kl) 

- Niklas (Katrine 2. kl) 11-15. 

- Casper (Augusta 3.kl) 

- Annette (Maja 4.kl) 

- Morten (Emilie 6.kl) 

- Lars (Mille 8.kl) 

- Jesper (Rebecca 8.kl) 

 
 
Afmontering af solfilm 

- Tovholder: Jesper (Sigurd 0. kl) 

- Kristina (Bastian 0. kl) 



- Signe (Sigurd 0. kl) 

- Mikkel (Arthur 0. kl) 

- Thomas (Sigurd 0. kl) 

- Brian (Dicte 1. kl) 

- Sarah (Alexander 1. kl) – går kl 13.00 

- Martin (Maja 5. kl) 

- Michael (Max 6. kl) 9.00-11.00 

- Per (Ingrid 7.kl) 

- Timmi (William 7.kl) 

- Steffen (Jonas 8.kl) 

 

 
Børnepasning:  

- Tovholder: Tine 

- Sofie (Karoline 0. kl) 

- Camilla (Arthur 0. kl) 

- Susanne (Valdemar 0. kl) 

- Line (Asta 4. kl) kommer 9.45 

 
 
Madlavning: 

- Tovholder: Heidi (Lærke 7. kl) 

- Camilla (Alfred 0. kl) 

- Sanne (Victor 3. kl) 

- Sarah (Sigurd 0. kl) 

- Maria (Astrid 2. kl) 

- Malene (Minna 5. kl) fra 9.00-11.00 

- Dorte (Mille 8.kl) 

- Ida (Katrine 2. kl) 

 
Reparation af fliselægning 

- Tovholder: Jesper (Sigurd 0.kl) 

- Klaus (Victor 3.kl) 

- Jonny (Oskar 5. kl) – går til middag 

 
Udskiftning af facadeplader 

- Mathias (Emil 1. kl) 

- Frank (Tristan 7.kl) 

 
Faglokaler m.m. 
Maria - lærer 
Jens – lærer 
Ditte – lærer 
Tine – lærer/skoleleder 


