
Kontornyt d. 02.09.22 

Kære alle, 

Det er ikke lang tid siden, der sidst var nyt fra 

kontoret, så her kommer blot en kort opdatering 

og påmindelse om fremtidige arrangementer. 

Jeg håber, alle har fundet vej ind til den nye 

hjemmeside, og at det ikke har skabt for meget 

forvirring rundt omkring i hjemmene. I siger som 

sagt til, hvis I får brug for hjælp til at navigere på 

siden.  

 

Lille udgave af Danmark rundt d. 14.09 

Vi er igen i år inviteret til at deltage i Danmark 

rundt – denne gang i et mindre format end 

tidligere. 7. klasse skal derfor sammen med Lone 

og Mai-Britt mødes med cykelrytterne ved Tjele 

Gods onsdag d. 14.09 kl. 14.15. Derefter cykler de 

til Langsødal på Fastrupvej 3. En cykeltur på knap 

7 km. Det er svært at sige præcis hvornår, de får 

fri, da cykelturens varighed kan variere. De må 

enten cykle direkte hjem fra Langsødal og holde 

fri derefter eller følges med Mai-Britt og Lone 

tilbage til skolen, hvorefter de får fri.  

Husk endnu en gang at få tjekket cykler igennem, 

så alle kan deltage uden problemer.  

 

Besøg af SSP-konsulent i 6.-7. klasse 

D. 29.11 får 6.-7. klasse besøg af SSP-konsulent, 

Louise Ørum Skytt. Der vil være fokus på det gode 

børneliv både online og offline, og formålet er at 

klæde både jer forældre og børnene på til at 

indgå i digitale fællesskaber.  

Louise vil komme kl. 10.30-12.00 for at høre 

børnene sætte ord på det gode liv både i forhold 

til medier, fritid og livet generelt.  

I inviteres som forældre i forlængelse af dette til 

forældremøde på skolen med Louise Ørum Skytt 

kl. 17-18.30. Her vil I blandt andet høre om de  

 

 

tanker, børnene tidligere på dagen har givet 

udtryk for. Der vil være kaffe og sødt om aftenen.  

Forældremødet falder lidt uheldigt i samme uge 

som skolefesten i vores teateruge, men jeg håber, 

at I, ligesom jeg, synes, at det er så vigtigt, at I 

alligevel har mulighed for at deltage.  

 

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 

D. 12.09 kl. 19: Ekstraordinær generalforsamling  

D. 14.09 kl. 14.15: 7. klasse deltager i Danmark 

rundt 

D. 17.09 kl. 9-15: Fælles arbejdsdag  

D. 01.10: Børnedyrskue  

 

Rigtig god fredag og weekend til alle. 

 

/Karoline 


