
 
 

Tirsdagsnyt den 20-12-2022 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 21. december: Sidste skoledag inden juleferien. Skoledagen slutter 12.50 
D. 4. januar: Første skoledag efter juleferien. 
Uge 2:  9. klasse har terminsprøver 
D. 9. januar Rikke fra SSP kommer til 8. klasse og snakker med dem om ”Det gode 

ungeliv” 
D. 10. januar SSP forældremøde i 8. klasse kl. 17.00. 
D. 11. januar Samtaler 5. klasse 
D. 12. januar Samtaler 5. klasse 
D. 16. januar Samtaler 0. klasse 
D. 17. januar Samtaler 6. klasse 
D. 18. januar Samtaler 6. og 0. klasse 
 
 

Stort tillykke til Minna 

Minna fylder 40 år d. 5. januar. Vi fejrer det til morgensang 13. januar 

 

Spiren 

Alle os i Spiren ønsker jer alle en glædelig jul samt et godt nytår. 
Vi glæder os til 2023, hvor vi igen skal lave sjove ting sammen med vores (jeres) skønne børn. 
 

Nye takser 

Forældrebetaling pr. måned 2023 
Skolen 

Børnehaveklasse – 3. klasse kr. 1.267 

4. klasse – 9. klasse kr. 1.576 

2. barn 
3. barn 
4. barn 

kr.    402 
kr.       0 
kr.       0 

SFO 
 Modul Tider Pris  Ref. pris 

1 Morgenmodul 6.30 – 8.00 kr.    608 11 kr.    304 

2 Heldags 6.30 – 8.00 
efter skole til kl. 16.30 

 
kr. 1.617 

12  
kr.    809 

3 Kort eftermiddag efter skole til kl. 15.30 kr. 1.123 13 kr.    561 

4 Mellem eftermiddag efter skole til kl. 16.00 kr. 1.288 14 kr.    644 

5 Lang eftermiddag efter skole til kl. 16.30 kr. 1.380 15 kr.    690 

Man får ref. pris såfremt familien har andre børn i institution (dagpleje, børnehave eller SFO) 

 

 



Sidste skoledag før juleferien  
Sidste skoledag før jul er onsdag d. 21. december.  
Alle møder kl. 8.00, hvor vi har morgensang.  
Efterfølgende er der pakkespil, hygge og oprydning i 
klasserne.  
Klokken 11.30 går vi til kirke i samlet flok. Her følges man 
med sin klasseven.  
Kl. 11.45 er der gudstjeneste, hvorefter vi går tilbage til 
skolen – stadigvæk sammen med ens klasseven og i samlet 
flok - og ønsker hinanden god jul.  
Skoledagen slutter 12.50  
Hver elev skal medbringe en gave til 25-30 kr. til pakkespil.  

 Pakken må ikke indeholde slik. 
 
Sidste skoledag 9. klasse 

Sidste skoledag for 9. klasse er d. 17. maj. Det er samme dag, som skolen bliver 150 år, men vi 

tænker, at vi godt kan tilrettelægge dagen, så der bliver plads til hele 2 festlige begivenheder. 

 

Terminsprøver 
I uge 2 skal 9. klasse til terminsprøver. Prøverne er en forøvelse til FP9, som eleverne skal 

gennemføre til sommer. Prøverne ligger mandag til torsdag og i undervisningen i enkelte fag i uge 

3. Eleverne får lov at prøve en lignende opgave i dansk, matematik, engelsk, tysk og 

naturvidenskabelige fag. Vi sender yderligere information til forældrene i 9. klasse 

 
Coronaregler 
Sundhedsstyrelsen skriver: 
” Hvis du får symptomer på luftvejsinfektion, fx feber, hoste eller ondt i halsen og føler dig syg, 
anbefales du at blive hjemme, til du er rask igen. Hvis du har lette symptomer, eksempelvis 
løbenæse, kriller i halsen, enkelte host mv., men ellers ikke føler dig syg, behøver du ikke at blive 
hjemme eller blive testet”. 
 
” På baggrund af den nuværende smittesituation, er der ikke længere anbefalinger om 
selvisolation ved positiv test. Du anbefales at blive hjemme, hvis du er syg, indtil du er rask igen, 
så du ikke smitter andre. Hvis din test er positiv, men du ikke føler sig syg, behøver du ikke at 
blive hjemme. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man følger de smitteforebyggende råd, uanset om 
man føler sig syg eller ej”. 
 

Personalet ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
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