
Kontornyt d. 19.08.22 

Så blev det fredag igen, og det betyder, at der 

kommer en lille hilsen herfra. Jeg bestræber mig 

på at sende Kontornyt ud hver fredag, så der 

løbende kommer de informationer om stort og 

småt, I kunne have brug for.  

 

Lejrskole 

Vi glæder os meget til at komme på tur sammen 

alle sammen i næste uge. På tirsdag d. 23.08 

møder alle til normal tid. Cyklisterne triller af sted 

mod Lejrgården, lige så snart de er klar til det. Brug 

gerne weekenden på at få tjekket op på cyklerne 

en sidste gang.  

Der er nu også endeligt styr på kørsel af 0.-3. 

klasses elever, så vi siger endnu engang mange tak 

for at få tingene til at lykkes i fællesskab. 

Også et stort tak til alle de forældre, der har meldt 

tilbage, at de gerne vil bage kage og boller til 

turen. Det er en overvældende opbakning til at 

bidrage, og det er meget værdsat.  

Tirsdag aften kl. 19 skal 0.-3. klasse hentes hjem. 

Der vil være et stykke kage til børn og forældre, 

når I ankommer.  

Se klassesiderne på hjemmesiden for yderligere 

information om turen.  

 

Skema for 0.-3. klasse næste uge 

0.-3. klasse skal i skole onsdag og torsdag i næste 

uge. Deres mødetid er 8.30-12.35 begge dage, og 

SFO’en har dernæst åbent.  

Onsdag kommer Maxi og Anne og er sammen med 

0.-3. klasse, og torsdag er Maxi og Mai-Britt 

sammen dem. Jeg har hørt en lille fugl synge om, 

at der venter nogle hyggelige aktiviteter, der ikke 

ligner en normal skoledag helt.  

 

 

Skolelukkedag d. 26.08.22 

Som I ved, holder skolen lukket fredag d. 26.08 

grundet første skoledag på en lørdag. Sidste 

tilmelding til SFO denne dag var i dag, fredag d. 

19.08 kl. 12.00. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

Det er besluttet, at der afholdes ekstraordinær 

generalforsamling d. 12.09.22. Der er to punkter 

på dagsordenen, og det drejer sig om valg af ny 

tilsynsførende og godkendelse af køb af 

skolebygningen.  

 

Kommende arrangementer 

Jeg minder igen om at få sat kryds i kalenderen, 

når der i september holdes forældremøder. Se 

hjemmesiden for datoer. 

Derudover mindes I også om, at første fælles 

arbejdsdag i år er lørdag d. 17.09.  

 

God weekend 

I ønskes en rigtig god weekend, og så håber vi 

ellers på godt vejr og højt humør til en alletiders 

lejrskole i næste uge. 

 

/Karoline Sanggaard 

 

  


