
 

 

Ugebrev              24. august 2018  

KALENDER 

Tirsdag 28. aug. Forældremøde i 8./9./10. kl. (kl. 17:00) 
Torsdag   4. sept. Høstfest kl. 17:00 
Fredag   7. sept. 8. kl. på Teknisk Skole 
Tirsdag 11. sept. Forældremøde i 6./7. kl. (kl. 17-19) 
Onsdag 12. sept. Skolefoto 
Tirsdag 18. sept. Forældremøde i 4./5. kl. (kl. 17:00) 
 

 

Skolefoto er d. 12.9. – Vi afventer sedlerne fra fotografen snarest. 

 

Årskalenderen 
 
Alle ordinære forældremøder igennem hele skoleåret begynder 
kl. 17.00. 
 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – der er nemlig 
 

Høstfest d. 4. september  
kl. 17.  
Invitation er med hjem 
i taskerne i dag (Yngste 
barn i  familien har fået) 
 
(En stor tak til Cecilie 8./9. klasse for 
den fine forside til invitationen <3) 

 
 
 



Vedrørende Fripladsansøgning (Tilskud til skolepenge og SFO) 
Eleverne har i sidste uge fået en Fripladsansøgning med hjem i skoletasken (Ellers kontakt 
os og få en ny).  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 udfylde og underskrive ansøgningen, hvis de 

er gift pr. 05.09. i skoleåret, og hvis de har fælles folkeregisteradresse/bopæl pr. 

05.09 i skoleåret. 

 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. 

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

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

antal søskende pr. 05.09.2018, der bliver lagt til grund for beregningen af 

fripladstilskuddet hos Fordelingssekretariatet. 

  

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

 

OBS: Bedes afleveret til skolens kontor senest, fredag, den 31. august 2018 

 
Kære forældre i BH-kl./1. kl. 
En dejlig uge går på hæld, hvor vi har arbejdet med høsttemaet. Børnene leger godt med 
hinanden og er meget opfindsomme i legen. Vi holder høstfest tirsdag d. 4. september kl 
17.00, mere om det i næste ugebrev.  
Rigtig god weekend. 
 
God weekend, venlig hilsen Helene 

 
Kære forældre i 2./3. kl. 
Det blev en lidt dramatisk start på denne uge. Vi var på gåtur og blev overfaldet af en flok 
vilde hvepse, og det gik desværre lidt hårdt ud over nogle af eleverne, men heldigvis er alle 
friske igen. 
Vi har snakket meget om, at sådan noget heldigvis kun sjældent sker, men at det er på denne 
tid af året, at det er vigtigt, at man passer på, når man spiser eller drikker udenfor. 
Ellers er vi godt i gang med fortællingen om Frans af Asissi, hvor eleverne laver deres egen 
lille bog. Hver dag skiftes eleverne til at sige deres personlige vers, og jeg er meget imponeret 
– man kan virkelig mærke, de har taget deres digt til sig   I engelsk er vi gået i gang med et 
lille skuespil om en ”lækkerbisken”. 
Næste uge går vi i gang med forberedelser til høstfesten, som er tirsdag den 4. september. 
Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend.     
Solhilsner Tine 



Kære forældre i 4./5. kl.  
Endnu en uge i regningens tegn. Der svedes lidt og bandes lidt, men der arbejdes godt.   
Jeg vil minde om høstfesten, som snart løber af stablen. Det er vigtigt, at eleverne kommer, da 
de skal være med til at lede folkedansen. 
Tidspunktet for forældremødet er tirsdag, den 18. september kl. 17:00.  
Klassen får en rengøringsliste med hjem i dag. 
Det er alt for denne gang. Rigtig god weekend. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 6./7. klasse 
I hovedfag spiller vi hver morgen på fløjte. Det er ved at finde en fin form.  
Første periode er geografi, hvor børnene hører om Europa. Lige nu bliver der tegnet kort og 
skrevet i hæfterne. Stemningen er livlig og flittig. 
Jeg vil gerne have klassen på besøg hjemme hos mig i Lønstrup, men vi har brug for hjælp til 
transport. 
Idas far Niels har tilbudt kørsel. Jeg håber flere har mulighed for at hjælpe. Vi kan aftale 
nærmere til forældremødet tirsdag d. 11. september kl. 17.00 - 19.00. 
Der er Høstfest på skolen den 4. september. Har I grøntsager fra haven eller andet godt, 
modtager vi det med glæde. Klassen vil lave suppe til fællesspisning. 
Der er kommet seddel med hjem angående rengøring. 
 
Med venlig hilsen Birgitte 
 
PS.: Eleverne skal lave en boganmeldelse til næste fredag. Materialet er med hjem i tasken. 
Hjælp gerne med at huske det  - Venlig hilsen Vita 
 

Kære forældre i 8./9./10. kl.  
Vi er stadig i gang med Afrikas vidundere. På mandag ser vi en fil: ”Guderne må have slået 
hovedet.” På fredag gør vi perioden færdig, og alle afleverer arbejdshæfter denne dag eller 
den følgende mandag. 
Derefter står menuen på tre uger med matematik og Lone. 
Den 30. Ds. Kommer John Dyrnesli og snakker med klassen om praktikken. 
Vi er også i gang med at snakke om Fordybelsesopgaven, der skal afleveres i den sidste uge i 
november. Det glæder vi os til. 
Den 7. september skal 8. klasse tilbringe dagen på Teknisk Skole – mere derom senere. 
Må jeg minde om forældremødet på tirsdag kl. 17.00 – det bliver dejligt at se jer igen. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 

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: 
  
Mange hilsener Finn og Katrine  

http://www.ideonskovbutik.dk/

