
 

 

 

 

Skoleinfo 

Kære forældre 

Så er det atter tid til skoleinfo. Denne gang handler det om persondataforordningen, Aktiv Sommerferie, lejrskole, 
alternativ idrætsdag, Kulturnatløb i Sønderborg, arbejdslørdag og dato for skolefest og dimission. 

Persondataforordning 
Som de fleste af jer sikkert ved, er der kommet en EU-forordning vedr. beskyttelse af persondata. På vores skole har 
det umiddelbart ikke givet behov for de store ændringer i behandlingen af data – andet end en hel masse 
makulering. Dog skal den tilladelse, vi skal have fra jer i forhold til at kunne håndtere informationer til brug i 
skolemæssig sammenhæng, være mere udførlig, end den I hidtil har underskrevet ved indmeldelsen af børnene. 
Derfor får børnene en ny seddel med hjem til underskrift. Den eller de forældremyndigheds-havende skal alle 
underskrive sedlen – det er bl.a. et af kravene. Jeg beklager det bøvl det måtte bringe, men håber at I alle hurtigst 
muligt får underskrevet og returneret til kontoret. 
Skulle sedlen ikke dukke op kan I finde den på: 
http://laeratlaere.dk/onewebmedia/Aktuelt/Breve%20fra%20skolen/samtykke-tilladelse.pdf 

Aktiv Sommerferie 
I lighed med de tidligere år har de mange klubber og foreninger i Sønderborg Kommune åbnet op for spændende 
aktiviteter for børnene i sommerferien. Hjemmesiden hvor tilmeldingen foregår åbner d. 20. maj, og det er en god 
ide at være tidlig med tilmeldingerne.  

Her er web-adressen: http://www.aktivsommerferie.nu 

Lejrskole 
Som I allerede ved er vi snart på vej på lejrskole. De yngste bliver tæt på, mens turene ellers går rundt til større byer i 
Danmark. Midgaard rejser i år til Stige Friskole, der ligger lidt uden for Odense. Udgaard rejser til Bordings Friskole, 
der ligger ved søerne i København. Hvornår de forskellige hold tager afsted og kommer retur hører I nærmere om fra 
klasselærerne. 

Alternativ Idrætsdag 
Når vi kommer tilbage efter lejrskolen afholder vi Alternativ Idrætsdag med Midtals Friskole. Dagen ligger d. 4. juni. 
Alle starter kl. 8.15 og har fri kl. 13.00. Fristedet åbner naturligvis når skoledagen slutter. 

Hver opmærksom på, at dagen efter er det Grundlovsdag og skole og fristed har lukket. 

Kulturnatløb i Sønderborg 
Tandslet Friskole løber igen med til kulturnat løbet i Sønderborg fredag d. 24.august 2018. Det var fantastisk med 
den store opbakning sidste år og vi håber på endnu flere deltagere i år. Tilmeldingssedlerne er også med børnene 
hjem i tasken. Hver opmærksom på, at vi skal have tilmeldingerne inden sommerferien, for at have løbetrøjerne klar 
til alle lige efter sommerferien.  

Arbejdslørdag 
Skoleårets sidste arbejdslørdag er d. 16. juni. Der kommer en Doodle ud i starten af juni, hvor I kan tilmelde jer. 

Skolefest og dimission 
Torsdag d. 28. juni kl. 17.00 afholdes der dimission for afgangseleverne og deres forældre. Kl. 19.00 afholder vi vores 
sommer-skolefest for alle familier. Der kommer en invitation ud senere, men det kan være rart at have datoen på 
plads allerede nu. Måske er der allerede nogen, der vil begynde at forberede kagen til det store kagebord 

Hilsen 

Rasmus 


