
 

                                                                                                                             

Ugebrev              27. maj 2016 

Der er godt nok rigtig mange meddelelser mv. i dag  -- God weekend fra redaktøren. 

OBS: Vi afholder den årlige sommerfest, hvor alle er hjerteligt 

velkomne tirsdag d. 21.6.16 kl. 17 – ca 19. (mere om det senere) 

 

 

Sommersol – arbejdsweekend. 
Kære forældre 
Weekenden d. 18. og 19. juni er der, hvor vi i fællesskab gør skolen klar til næste år. 
Der skal ryddes op og ryddes ud – skures og skrubbes –  og sikkert også smøres maling på 
hist og her. Derudover pleje af de udendørs arealer. 
Der kommer yderligere besked senere. 

 
 
 
 

 

Vedrørende skolesommerferien:  
Kære forældre. 
Iflg. skolens årskalender, som blev delt ud lige efter sommerferien 2015, begynder 
sommerferien i år torsdag d. 23. juni – dvs. at sidste skoledag er onsdag d. 22. juni. Første 
skoledag efter ferien er onsdag d. 10. august 2016, hvor eleverne skal møde kl. 09:00. 

Med venlig hilsen Kontoret 

 

 

 



Vedr. SFO i sommerferien: (Børnene har en blanket med hjem i skoletasken) 
Kære forældre 
SFO’en er åben torsdag den 23. til og med fredag den 30. juni fra 7.00-16.30. Derefter holder 
SFO’en sommerferie (hele juli måned).  
Fra mandag d. 1 august og frem til første skoledag (onsdag 10. august) efter ferien, er der 
igen åbent i SFO’en  i tidsrummet 7.00-16.30. 
Det vil også være muligt at skrive sig på et opslag i SFO’en  -  Spørg venligst personalet. 
Der gøres opmærksom på, at der er en merbetaling på 70 kr. pr. dag pr barn, da den årlige 
betaling kun er beregnet på skoleårets åbningstid.   
Tilmelding med angivelse af pasningsbehov skal ske til SFO’ens personale. (Skema til 
afkrydsning af pasningsbehov udleveres også af personalet i SFO’en). 
Tilmeldingsblanket og betaling skal være afleveret til skolens kontor senest 15. juni 2016.  
 

Med venlig hilsen Kontoret 

 

 

Vedr. SFO – august 2016 (Børnene har en blanket med hjem i skoletasken) 
Kære forældre 
Dit barn har været tilmeldt SFO’en i indeværende skoleår. 
Såfremt dit barn fortsat skal gå i SFO’en i kommende skoleår (2016/2017), bedes ny 
indmeldelsesblanket udfyldt. (Nuværende 4./5. kl. er også velkomne i SFO’en fra august 
2016). 

Tilmeldingsblanketten skal være afleveret til skolens kontor inden 22. juni 2016.  
 

Med venlig hilsen Kontoret  

 
 

Vedrørende Fripladsansøgning 
Alle børn har i dag fået Fripladsansøgning med hjem i skoletasken. 
Hvert år udmeldes et beløb fra staten (Fordelingssekretariatet) til de frie skoler, som 
forældrene kan søge om at få del i. Det drejer sig om et økonomisk tilskud til betaling af 
skolepenge og SFO og altså ikke om en friplads. 
 

Kommentarer til udfyldelse af skemaet: 

 Kun biologiske/adoptivforældre skal skrives på ansøgningen. 

 Har en elev halvsøskende, skal der udfyldes en ansøgning for hver elev. 

 Det er forældrenes adresse, børnenes adresse, forældrenes civilstand, samt antal 

søskende pr. 05.09.2016, der bliver lagt til grund for beregningen af 

fripladstilskuddet hos Fordelingssekretariatet. 

 Hvis forældrene er gift med hinanden og/eller har fælles folkeregisteradresse skal 

begge forældre udfylde og underskrive ansøgningsskemaet. 

 Hvis forældrene er skilt, separeret, eller ikke gift med hinanden og ikke har fælles 

folkeregisteradresse, skal ansøgningsskemaet kun udfyldes og underskrives af: 



o Den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed eller 

o Den af forældrene på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis 

forældrene har fælles forældremyndighed. 

 

Ring endelig og få en nærmere snak, hvis der er behov for det. (tlf.: 98 15 74 44). 

 

OBS: Bedes afleveret til skolens kontor  inden onsdag den 17. august 2016. 

 

OBS:  

De ansøgte midler fra Ministeriet kommer først til udbetaling i slutningen af december måned 

og fordeles i løbet af januar måned. Skolepengebeløbet og SFO-beløbet vil blive nedsat hver 

måned fra februar til juni måned i 2017. 

 

Med venlig hilsen Kontoret 

 

 

 

Vedr.: Nedsatte skolepenge (Børnene har en skrivelse med hjem i skoletasken) 
De forældre, der har haft nedsatte skolepenge i skoleåret 2016/2017, og fortsat har brug for 
det i det kommende skoleår, bedes indsende ny ansøgning herom til skolens kontor. 
OBS: Bedes afleveret til skolens kontor  inden onsdag den 22. juni 2016. 

Med venlig hilsen Kontoret 

 

 

Tak for en rigtig hyggelig majfest. 
Her er lige lidt glimt af noget af det, der foregik. 

    

 



    
 
 
Kære forældre i børnehaveklassen. 
Ugen er gået med leg, sang og hulebyggeri, der opstår lege på kryds og tværs i klassen   Vi har 
øvet at arbejde med bivoks, at varme det godt op og trække/forme den figur, de gerne vil lave, ud 
af den bløde og velduftende bivoks. 
 
Rigtig god weekend 
Helene Jacobsen 

 
Kære forældre i 1./2. klasse 
Så er sommeren kommet tilbage – i hvert fald for i dag. Ellers er vi kommet godt i gang med 
en regneperiode. Der regnes på kryds og tværs, iblandet lidt trylleri. Plus og minus kan 
hænge sammen, og det samme gælder gange og dele. Det synes de er vældigt sjovt. 
Tabellerne øves – de gammelkendte, samt den nye 5-tabel. Fløjterne bliver luftet hver dag, og 
en ny melodi bliver indøvet. Og så er vi begyndt på en lille overraskelse til sidste skoledag. 
Men nu må vi se, om vi når det. 
Jeg har fået besked fra sundhedsplejersken og hun ønsker at se 1. klasse på onsdag d. 1. juni. 
Jeg ved godt, at det er sent I får besked, men jeg har selv lige fået de sidste oplysninger. Jeg 
giver eleverne brev fra sundhedsplejersken med hjem i dag.  
Ellers vil jeg blot sige tusind tak for lån af jeres børn til Majfesten og jeg skal hilse og sige, at 
de har fået megen ros for deres optræden – jeg har givet den videre til eleverne.  
Det er alt for denne gang. Jeg ønsker alle en rigtig god weekend – forhåbentlig med sol og 
varme. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 3./4. kl. 
Vi begyndte zoologi perioden med at lære om mennesket- sanserne, lemmerne og kroppen i 
øvrigt. Hvad adskiller mennesker fra dyr. Det første dyr børnene har lært om, er 
blæksprutten. Emne til stil næste fredag er Blæksprutten. Hver dag i denne periode, er der 
staveord for til næste dag. 
3. klasse skal til sundhedsplejerske d. 1. juni. Der ligger et informationsbrev i skoletasken. 
  
Venlig hilsen Marit 



 
Kære 5./6. klasse 
Mange tak for en rigtig dejlig Majfest. På trods af, at vi ikke var så mange, var det nemlig en 
virkelig god dag. 
I fysikken er vi nu nået til VARME, og det kommer nok ikke som en overraskelse, at vi også 
kommer til at mærke KULDEN. Vi kommer til at opleve mange forskellige slags varme/kulde, 
hvad de udvirker, og hvor de kommer fra. Hver dag har klassen sanserne åbne, er parat til at 
opleve fænomenerne, og de er også rigtig gode til at udtrykke, hvad de har set, og hvad de 
kan lære, af det de har set. Det skriver vi så ind i hæfterne. 
Som skrevet til jer, kommer lejrskoleturen snart, og ferien nærmer sig også, så fysikperioden 
vil strække sig næsten skoleåret ud. 
Til eleverne i 5. klasse vil der være en vedhæftning fra Sundhedsplejersken. 
 
Venlig hilsen Lisbet 

 

Kære elever og forældre i 7./8. klasse 
Nu er der ikke ret mange dage tilbage, før vi skal rejse. Der er lige nu ikke noget nyt at 
berette. Nå billetterne fra Tyskland kommer – i dag eller i morgen – får I en sidste seddel 
med de sidste informationer. Og vi glææææder os. 
I danskperioden zigzagger vi os vej rundt i det danske – stavning, grammatik, stilistik, 
litteraturhistorie, referater, onomatopoetikon’er, debattering m.m.m. På grund af stilen om 
en afdød person og på grund af det for mange meget hårde arbejde med skuespillet fungerer 
denne periode med meget begrænset hjemmearbejdsmængde. 
Få dage efter vores hjemkomst skal vi jo sige god sommerferie til alle og farvel til nogle. Det 
fungerer sådan, at vi som altid har Sommerfest tirsdag den 21. juni klokken 17. Der er 
farvelhøjtideligheden for den afgående klasse – 9/10 – der er elevforevisning af bl.a. eurytmi, 
og der er hygge og megen snak over det fælles spisebord, hvor alle tager det med, de vil 
bidrage med. Næste morgen er der skoledag indtil kl. 10 – og derefter står bl. a. 9/10 for 
noget af underholdningen – det vil vise sig, hvad det bliver. 7/8 hygger i klassen. Vi siger 
fælles farvel i salen fra omkring kl. 11:45. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 

Kære 9./10.- klasse. 
Tak for en dejlig majfest i lørdags. Det var skønt at både se og deltage i optræden, dans og 
socialt samvær – hvor vejret jo holdt næsten tørt hele dagen. 
Det var specielt dejligt at se jer store elever deltage omsorgsfuldt og engageret i 
fællesdansen, med både store og små. Tak for det. 
Så er det snart ved at være tid til afgang mod nye horisonter. Men inden da kan vi godt lige nå 
at klemme en lille smule museumstræning ind i jer. Onsdag d. 1, juni tager vi derfor atter en 
tur på Kunsten. Denne gang for at se den nye udstilling af blandede værker på papir, fra 
Pompidoucentret i Paris, som lige nu gæster vores museum.  
Vi møder på skolen som vi plejer og har hovedfag – derefter tager vi på Kunsten, hvor I skal 
gengive et af værkerne vha. tegning.  
Eleverne har fri ved 13-tiden. 
 



Sidste nyt i ”Rejsesagaen”- Vi har nu et sted at bo, og det skal nok blive hyggeligt, da det er et 
stort rum med køjesenge (10 stk.) – altså absolut INGEN privatliv. Til gengæld er det på 
Østerbro, så vi kan gå til næsten alle destinationer. 
Den store udfordring er nok, at vi IKKE har adgang til et køkken, men jeg er ved at pakke et 
spartansk nødkøkken (-så vi ikke kommer til at leve af rugbrødsmadder med banan!) 
Eleverne har fået en pakkeliste med hjem. På den står der bl.a bestik, tallerken/skål og 
glas/kop – til gengæld skal I ikke medbringe hverken sengetøj eller linned. 
Jeg sender lige de sidste detaljer til jer via mail i weekenden, 
Afgang fra Aalborg mandag d. 6/6 kl. 09.07 – vi mødes 08.40 på banegården. 
Ankomst til Aalborg torsdag d. 9/6 kl. 20.50 (sikkert noget senere pga. sporarbejde!!!) 
Fredag d. 10/6 har eleverne fri 
Ha` nu en helt utroligt dejlig weekend (på trods af karnevalet)- og pas på jer selv, hvis I 
deltager. 
 
Venlig hilsen Agnete 
 
 
 

Ideon Skovbutik og Bageri 
Der udelukkende producerer og sælger økologiske og biodynamiske produkter kan tilbyde 
fragtfri levering af fuldkornsbrød, frugtpålæg, kager, kiks m.m. på skolen (den 1. fredag i hver 
måned). Vi beder om, at en evt. bestilling er os i hænde senest mandagen inden. Klik ind på 
hjemmeside www.ideonskovbutik.dk  - katalog kan downloades fra dette link: 
http://www.ideonskovbutik.dk/Varekatelog.html   
 
Mange hilsener Finn og Katrine  
 
 
 
                                 
 

                      
KALENDER 

Onsdag    1. juni 3. kl.  – Sundhedsplejerske 
Onsdag    1. juni 9./10. kl. – På kunsten 
Mandag    6. juni til 15. juni – 7./8. kl. i Tyskland 
Mandag    6. juni til 9. juni – 9./10. kl. i København 
Onsdag    8. juni til 10. juni – 5./6. kl. i Silkeborg 
Lørdag 18. juni Sommersol – arbejds-weekend 
Søndag 19. juni Sommersol – arbejds-weekend 
Tirsdag 21. juni Sommerfest  fra 17 til ca. 19 
Onsdag 22. juni Sommerafslutning i skoletiden(sidste skoledag) 
Onsdag 10. august 1. skoledag efter sommerferien – kl. 09:00 

http://www.ideonskovbutik.dk/
http://www.ideonskovbutik.dk/Varekatelog.html

