
Forældreinformation 

Torsdag den 31. oktober 2019 

Jeg ønsker jer alle en god allehelgensaften  

og weekend. 

Med venlig hilsen 

Anette Petersen 

Skoleleder 

Fagdage i november 

Fagdagene i november er fordelt af to omgange. 

Mandag den 11. november til onsdag den 13. november. Der er fokus på nordisk læsedag og matematikkens dag. 

Torsdag den 28. november og fredag den 29. november. Der er  fokus på elevfest og juleklip. 

Husk at når der er fagdag, kan der være ændrede slippetider end i hverdagen. 

AULA 

Mandag den 21. oktober skiftede vi fra Intra til AULA.  

Skiftet er rent teknisk gået uproblematisk.  Såfremt I har oplevet problemer ved login, må I gerne kontakte os, så vil vi  

efter bedste evne forsøge at hjælpe jer videre.  

Vi som skole oplever flere mangler ved AULA, og vi savner nogle kendte funktioner. Det er vores håb, at AULA fortsat  vil 

være i udvikling.  

Husk at I som forældre via AULA kan tilgå ugeplanerne i Meebook. 

 

Elevfest 

Vi holder elevfest for alle skolens elever torsdag den 28. november kl. 18:00-20:30. Der er sendt indbydelse ud til alle 

elever - kig efter et orange papir i skoletasken.  

Vi tilbyder at eleverne dagen efter, som også er fagdag, kan møde en time senere, altså kl. 9:15. 

Til jer der ikke har mulighed for at køre jeres barn til kl. 9:15, eller hvis jeres barn ikke har mulighed for at tage bussen,  

vil der være pasningsordning fra kl. 8:05-9:15. Pasningen varetages af lærerne. Pasningen gælder for alle klassetrin. 

Der er selvfølgelig morgenSFO frem til kl. 8:05 som vanligt.  

Juleklippedag 

Fredag den 29. november holder vi den traditionelle klippeklisterdag, hvor forældre og bedsteforældre er  

velkomne til at deltage.  Mere info vil komme fra de enkelte klasser, om hvad tid I kan deltage på dagen. 

Tak for  jeres opbakning i hverdagen 

En stor tak skal lyde til alle jer forældre, der tilbyder jeres hjælp i forbindelse med kørsel, madlavning og meget   

andet.  Det betyder meget for vores hverdag.  Tak! 

Datoer til kalenderen - info følger senere 

Fredag den 13. december Luciaoptog 

Torsdag den 19. december julegudstjeneste 

Torsdag den 6. februar  2020 Kyndelmisse arrangement 


