
 
 

Tirsdagsnyt den 10-01-2023 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
Uge 2:  9. klasse har terminsprøver 
D. 10. januar SSP-forældremøde i 8. klasse kl. 17.00. 
D. 11. januar Samtaler 5. klasse 
D. 12. januar Samtaler 5. klasse 
Uge 3:  9. klasse har terminsprøver i ” De korte prøver” 
D. 16. januar Samtaler 0. klasse 
D. 17. januar Samtaler 6. klasse 
D. 18. januar Samtaler 6. og 0. klasse 
D. 19.-20. januar Hockeystævne 7.-9. klasse 
D. 23. januar  Samtaler 3. klasse 
D. 24. januar 8. og 9. klasse skal ”Med skolen i biografen” 
Uge 5: 9. klasse laver projektopgave. 
D. 30. januar Samtaler 1. klasse 
D. 31. januar Samtaler 3. og 4. klasse 
 
 
 

Stort tillykke til Minna 

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

 

Forældrefest d. 4. marts. 
Endelig kan vi holde forældrefest igen efter flere år med aflysninger pga. corona. Vi forældre fra 
8.kl vil så gerne se jer alle til en festlig aften med lækker mexicansk mad, musik, dans, drinks og 
en masse hygge, så grib muligheden for at få en god aften sammen med alle os andre forældre på 
skolen - vi har brug for opbakning til festen, da den ellers bliver aflyst. Se invitationen sidst i 
Tirsdagsnyt.  
Vi håber at se en masse af jer til en festlig og hyggelig aften. 
Mange festhilsner fra 
Forældrene i 8.kl. 

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) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 



 


