
 
 
 

 
 

 

Foredrag 
Onsdag den 25.11 har skoleforeningen fået Eva Fynshave fra Sønderskov til at 
holde et foredag og workshop på skolen. Arrangementet starter kl 19. Hvis du 
klikker på billedet af plakaten, kan du hente den i fuld størrelse. 
Vi håber at se mange af jer til en spændende aften! 
 

Skole-Hjemsamtaler 
Vi ønsker, at der skal være god tid til at tale sammen, når vi om lidt skal mødes til 
skole-hjemsamtaler. For at kunne realisere dette ønske, har vi været nødt til at 
bytte om på datoerne. Så samtalerne for hold 1 og 3 ligger torsdag d. 26.11.  
Samtalerne for hold 2 ligger fordelt på både d. 26.11 og 3.12.  
For at lette planlægningen skal ifølge linkene herunder og vælge den tid, I ønsker: 
 
Hold 1: http://goo.gl/forms/4nIDaV6gEX 
 
Hold 2: http://goo.gl/forms/9Nxn39XzRZ 
 
Hold 3: http://goo.gl/forms/ffepfQ7zU5 
 
Vi har besluttet, at Stine deltager i samtalerne på hold 1. For eleverne 
på hold 2 er der mulighed for at få en ekstra samtale med Stine 
torsdag d. 3.12. Tilmelding til frittersamtaler sker her: 
http://goo.gl/forms/1GEDpfrpyw 
 

Fritteren 
Som mange har bemærket, har Tine ikke været i fritteren i en 
periode. Derfor har vi valgt at sige tak for denne gang og er i stedet 
gået på jagt efter en afløser. Vi ønsker os en fleksjobber, som kan 
være fast i fritteren. Men indtil det falder på plads, har vi lavet aftaler 
med tre unge mennesker, som I vil møde i hverdagen. Laura og 
Frederikke, som begge bor i Astrup, kommer på skift og dækker af 
som vikarer og fra næste uge vil I komme til at møde Lotte de fleste 
dage. Lotte er i gang med læreruddannelsen i Hjørring, så hun kan 
også bruges i andre sammenhænge på skolen. Tag godt imod dem  
 

Spisning og opvarmning af mad 
Vi har en del elever, som har mad med i skole, der skal opvarmes. Det har givet ekstra trafik i skolekøkkenet 
og en masse ekstra oprydning, som vi gerne vil undgå. Derfor har vi flyttet microovnen ud på gangen. Og det 
virker faktisk ret godt. Og nu dufter der altid af mange spændende retter. 
Derudover er der mange, som låner bestik uden at gøre det rent efter sig. Det vil vi ikke bruge mere energi 
på at minde dem om. Fremover skal eleverne selv have det værktøj med, som de skal bruge til at spise.  
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2015 

Datoer til kalenderen 
Onsdag d. 25.11 kl. 19.00 
Foredrag med Eva Fynshave  
 
Torsdag d. 26.11 
Skole-hjemsamtaler hold 1+3 
 

Tirsdag d. 1.12 
Jule-klippe-dag 
 

Torsdag d 3.12 
Skole-hjemsamtaler 3.-7. årgang 
 
Fredag d. 4.12 kl. 11.00 
Foredag med Liana Løth 
fromhearttohand.dk 
 

Fredag d. 18.12 
Juleafslutning 

http://goo.gl/forms/4nIDaV6gEX
http://goo.gl/forms/9Nxn39XzRZ
http://goo.gl/forms/ffepfQ7zU5
http://goo.gl/forms/1GEDpfrpyw
fromhearttohand.dk
https://drive.google.com/file/d/0B7dfMKZ-ObYHX0NKZHJmRGVtVXlwSHJiNVcxMV96b1cxcjRN/view?usp=sharing

