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FORÆLDREinfo
  

Kære forældre 

 
 

Tak for en rigtig god første skoledag! I har for-

beredt jeres børn godt, så vi mødte store smil 

og veloplagte børn. Skolen er også indbydende 

at vende tilbage til - og bliver det endnu mere 

efterhånden som håndværkerne får færdiggjort 

gangarealet i Vestfløjen og madkundskabsloka-

let. Vi håber, det hele kan stå klar til jubilæet. 

 

Bogbind 
I løbet af de første skoledage får eleverne udle-

veret skolebøger til de forskellige fag. Vi min-

der om, at de bøger, der er flerårsbøger, skal 

bindes ind i godt bogbind.  

 

Skolevejen 
Vi plejer at skrive ud om skolevejen ved hver 

skolestart, og det skal heller ikke forsømmes i 

år! Om morgenen må standsning og parkering 

kun foregå ved Højskolens mødesal (den sorte 

bygning). Parkering og kørsel op langs de to 

fodboldbaner er forbeholdt medarbejdere for at 

undgå trafik den modsatte vej om morgenen. 

Om eftermiddagen er det tilladt at køre op ad 

skolevejen og parkere der ved afhentning af 

børn. Benyt gerne muligheden for at sætte af på 

Rendelæggerbakken, Frydenborgvej eller før 

mødesalen. Husk langsom kørsel, så vi passer 

på hinandens børn! 

 

Personalia 
Henriette Lauridsen er blevet ansat som børne-

haveklasseleder frem til jul, og vi glæder os 

over det samarbejde Tine og hende har i 0b.  

Desuden har vi ansat 4 årsvikarer, og vi byder 

derfor velkommen til: Anna Bruun, Nanna 

Munk Rasmussen, Noah Sode-Larsen og Vitus 

Nyvang Legarth.  

 

Google og Chromebooks 

Der verserer i øjeblikket en sag om datasikker-

hed i forbindelse med brug af Google 

Workspace og Chromebooks. Efter et møde 

mellem KL og Datatilsynet, er det blevet fast-

lagt, at kommuner (og dermed også friskoler) 

kan fortsætte med at benytte Google 

Workspace og Chromebooks, så længe sagen 

behandles. Vi har derfor valgt at fortsætte med 

at bruge disse værktøjer og afventer en nøjere 

afklaring. 

 

Jubilæum 

 
Vi håber, mange af jer har mulighed for at 

kigge forbi til vores jubilæumsreception næste 

fredag. Om formiddagen fester vi på livet løs 

sammen med eleverne, men eftermiddagen er 

forbeholdt voksne, og arrangementer er derfor 

ikke for eleverne (undtagen det KÆMPEkor, 

der synger i begyndelsen af receptionen). Når 

de har sunget, forlader de også hallen.  

Om aftenen mødes skolens nuværende medar-

bejdere med nuværende og tidligere bestyrel-

sesmedlemmer og ledere samt afdelingsstyrel-

sen til et middagsarrangement. 

 

 

 

Thomas K. Pedersen  

Skoleleder 
 
 
 
 
 

Kalenderen: 

19. august:        Jubilæum  

25.+26. august: Fotografering 

22. september:  Forældredag 

Første skole-

dag 


