
Kontornyt d. 30.08.22 

Ny hjemmeside 

Kære alle, 

Jeg vil først beklage, at sidste uges Kontornyt er 

udskudt til i dag, tirsdag. Dette skyldes heldigvis 

glædelige omstændigheder, da vores nye 

hjemmeside har været undervejs siden fredag og 

nu er køreklar. I tilgår den nye hjemmeside 

præcis, som I plejer. Lektier og informationer vil 

stadig kunne findes under ”Klassesider”, og 

skemaer og klassesammensætninger findes nu 

under ”Om skolen”. Hvis I får problemer med at 

navigere rundt på den nye hjemmeside, er I 

velkomne til at kontakte mig, Karoline.  

Vi håber, I vil tage godt imod den nye og 

forbedrede hjemmeside. 

 

Lejrskole 

Lejrskolen er veloverstået, og jeg har indtryk af, 

at alle har haft en god tur. Ved tirsdagens 

ankomst var der aktiviteter for 0.-3. klasse. De var 

ved vandet og samle fine ting, og de havde 

kreativt værksted indendørs.  

Onsdag var 4.-9. klasse på tur til Hvalpsund. Vi 

tog færgen til Sundsøre, hvor eleverne var på løb 

i små grupper, og dernæst tog vi færgen til 

Hvalpsund igen. Her var der rig mulighed for fri 

leg på legepladsen og køb af små og (meget) 

store is.  

Onsdag aften var alle igennem en ”sansebane” 

med bind for øjnene, og jeg tror, alle havde en 

god og anderledes oplevelse med dette.  

Til slut vil jeg igen takke for opbakning i forhold til 

kørsel, boller og kage. Vi sætter også stor pris på 

den løbende kontakt lærere og forældre imellem, 

så vi kan få skabt de bedst mulige rammer for alle 

elever på den årlige lejrtur.  

 

 

 

Kommende arrangementer 

Forældremøder:  

• 0.-1. klasse: D. 15.09 kl. 19-21 

• 2.-3. klasse: D. 07.09 kl. 17-19 

• 4.-5. klasse: D. 08.09 kl. 19-21 

• 6.-7. klasse: D. 13.09 kl. 19-21 

• 8.-9. klasse: D. 14.09 kl. 19-21 

Ekstraordinær generalforsamling d. 12.09 kl. 19 

Fælles arbejdsdag d. 17.09 kl. 9-15 

Der afholdes børnedyrskue d. 01.10, hvor børn 

fra skole og Børnehus har mulighed for at udstille 

dyr. Alle får en invitation til dette i løbet af ugen. 

 

Med ønske om en god uge til alle. 

/Karoline 

 

 

 


