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Kære Alle 
Endnu en skoleuge er nået til ende. Vi har nogle fantastiske klasser, og det er noget 
vi, som medarbejderflok, ofte taler om. Vi oplever, at vores elever er glade for 
skolen og hinanden, og det er dejligt at komme til undervisning, når eleverne har JA-
hatten på. 
 
I ugens løb har 4.-5. klasse været på cykeltur til Lindenborg å med Lisbeth i Natur og 
teknik. Ligeledes har vores 8./9. klasse været på tur til den katolske kirke i Aalborg i 
forbindelse med undervisningen i kristendom. Vores elever får mange gode 
oplevelser ude af huset, og det er noget som både elever og medarbejdere 
værdsætter højt. 
 
Åben morgensamling 
I dag, fredag, har vi afholdt skoleårets første åbne morgensamling. Både forældre og 
bedsteforældre havde fundet vej hertil, og det er dejligt, at der er blevet taget godt 
imod vores invitation. Vi begyndte dagen med fælles morgengymnastik. Elever i 4.-5. 
klasse fortalte ligeledes kort om emnet ”Gudsriger” i kristendom. Det er en god 
øvelse for vores elever at stå foran et større publikum. Eleverne klarede det super 
flot! 
 
Problemer på vores toilet 
Vi har siden skolestart gentagne gange oplevet, at der bevidst bliver tisset i 
skraldespanden eller på gulvet på toilettet i aulaen. Vi har vendt det med eleverne i 
klasserne og senest til fælles morgensamling. Problemet er dog stadig uløst. 
 
TAK om alle forældre vil tale med sine børn omkring brugen af vores toiletter. Vi 
synes, at det er ærgerligt, at vi skal bruge så meget energi på dette. Det burde ikke 
være nødvendigt. 
 

Rengøringshold 
Alle forældre er nu kommet på et rengøringshold. Holdene og en generel beskrivelse 
af arbejdsopgaver, der er forbundet hermed, er lagt på forældreintra. Disse findes i 
venstre side under Dokumenter > Fra Kontoret.  
Hvert rengøringshold vil blive kontaktet af sin holdleder. 
 

Ansøgning om fripladstilskud 
Ansøgningsfrist er d. 01-09-2017 og ansøgningsblanket kan findes på opslagstavlen 
på intra eller afhentes hos Irene på kontoret. 
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Forældremøder og valg til klasseforældreråd 
Nedenfor kan I orientere jer om, hvornår der afholdes forældremøder i hhv. 
indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi håber, at se så mange af jer som muligt. Det 
er også her der skal vælges klasseforældreråd. En skrivelse omkring et 
klasseforældreråds opgaver er lagt på forældreintra under Nyheder > Fra Kontoret.  
 
Det kan være en god idé at orientere sig heri forud for forældremøderne. I 
dokumentet fremgår det ligeledes, hvilke arrangementer de forskellige klasser er 
ansvarlige for at planlægge og afvikle. Dette har relevans for ALLE forældre, og ikke 
kun de valgte forældrerådsrepræsentanter. 
 
 

Arrangementer 
 
August 
Fredag d. 25/08-17: Åben morgensamling kl. 8.10-8.30 
 
Mandag d. 28-08-17: Forældremøde indskoling (bh.klasse-3.klasse) kl. 19-21 
 
Torsdag d. 31-08-17: Forældremøde udskoling (7.-9.klasse) kl. 19-21 
 
 
September 
Søndag d. 03-09-17: Hovedrengøring (Hold 7-12) kl. 9-12 
 
Mandag d. 04-09-17: Forældremøde mellemtrin (4.-6.klasse) kl. 19-21 
 
Torsdag d. 07-09-17: 8. klasse Skillsdag Tech College Aalborg 
 
Fredag d. 15-09-17: Cykelsponsorløb/Sensommerfest kl. 15.30-20.30 
 
Torsdag d. 21-09-17: Fotografering (friskole) 
 
Fredag d. 22-09-17: Fotografering (vuggestue og børnehave) 
 
Uge 39:  NATURVIDENSKABSFESTIVAL 
 
Torsdag d. 28-09-17: Forældremøde 8./9. klasse kl. 17-18:00 (vedr. UU-vejledning) 
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Rengøringshold uge 35 
 

 
 
 

Holdleder Børn Børnehave/ 
vuggestue, 

klasser 

Kontaktinfo Uge 

10. Line  

HB/V 
 
 

 
 

 
 
 

Freya, Emma, 

Vitoria, Sophia 
Emil, Nanna 
Isabella  

Julie 
Magnus 

Rebekka, Alberte 
Lykke 
Sif, Birk 

V,7, 

5,BH 
1 kl, BH 
BH 

BH 
BH 

BH.V 
V 
BH, V 

Line 22174321, Tonni 20789861 

Peter 61693156, Laila 28713414 
Thomas 61455157 
Christina 61716742, Morten 

51922957 
Kristine 27620964, Morten 

20260587 
Johanne 41832811 Per 40309318 
Olga 42445962 Mathias 316659 

Rikke 22294247 Bjarni 40638139 

11,24, 

35, 45 


