Skoleinfo
Så er det tid til skoleårets sidste skoleinfo. Denne gang handler det om dimission/skolefest,
sommerferie datoer og Fristedets åbning i ferien, Jens stopper, skoleskema og kalender,
rengøringsfredag sidste fredag inden skolestart, friskolehåndbog og fripladstilskud.
Lige først en tak til ”murerne”, der arbejdede længe i lørdags. Dejligt at I fik lukket hullerne, så
undervisning kunne gennemføres som normalt i dag.
Dimission og skolefest
Torsdag d. 28. juni kl. 17.00 er der som nævnt i sidste skoleinfo dimission for årets afgangselever.
Her er det kun familie og medarbejdere, der er inviteret. Kl. 19.00 derimod er alle inviteret til
skolefest. Årets skolefest har temaet ”superhelte”, men det hører I sikkert mere om fra eleverne,
når vi begynder at planlægge sammen med dem. Husk at alle familier skal medbringe en kage til
det store kagebord. Jeg glæder mig allerede
Sommerferie datoer og Fristedets åbning i ferien
Sidste skoledag er fredag d. 29. juni. Skoledagen starter kl 9.00 i morgensamling (så de elever der
har mulighed for det kan sove en time længere efter skolefesten) og slutter kl. 13.00.
Første skoledag efter ferien er mandag d. 13. august. Her starter vi ligeledes kl. 9.00 og slutter kl
13.00.
Fristedet har åbent i ugen efter feriestart og i ugen inden skolen igen starter op. I de dage er der
åbent fra kl 6.30 til 17.00 – på nær fredag, hvor der lukkes kl. 16.00. Tilmelding er nødvendig i
begge uger.
Jens stopper
Jens stopper i forbindelse med sommerferien. Jens har fået nyt arbejde på Løjt‐Kirkeby Skole, og vi
siger tak for den tid, han har været her, og ønsker ham held og lykke med det videre arbejdsliv.
Da vi desværre har mistet et par elever i Asgaard og Midgaard i løbet af den sidste måneds tid, og
den nye overenskomst betyder en væsentlig lønstigning over de næste 3 år, har vi i første omgang
besluttet ikke at genbesætte stillingen.
Skema og kalender
Da vi er én mindre i lærerstaben, skal jeg i gang med at lave et nyt skema igen. Jeg håber at få det
færdigt i løbet af denne uge. Hvis det lykkes kommer det ud i starten af næste uge sammen med
kalenderen for det kommende skoleår.
Rengøringsfredag
Fredag d. 10. august kl. 16.00‐19.00 er der rengøringsfredag. Da der er gang i ringridderfesten, er
der denne dag ikke spisning, men dagen tæller som en alm. arbejdslørdag.
Friskolehåndbog
For at komme så tidligt i gang med håndbogen som muligt, er det vigtigt at de familier, der har

ændringer til håndbogen får afleveret en ny seddel til kontoret hurtigst muligt. Ny billeder sendes
til friskolekontor@tandslet.dk. Sedler til indberetning findes under aktuel/breve fra skolen på
hjemmesiden.
Fripladstilskud
I lighed med tidligere år er der mulighed for at søge om tilskud til nedsættelse af skolepengene.
Pengene kommer dels fra fordelingssekretariatet og dels fra en pulje skolen selv har oprettet.
Begge puljer fordeles efter fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Det betyder at man i år skal
have en husstandsindkomst på under 370.050 kr. for at komme i betragtning.
Der kan søges om tilskud til både skole og SFO. (Skemaerne kan hentes på kontoret eller findes på
skolens hjemmeside under aktuel/breve fra skolen).
Skolens pulje dækker perioden fra 1. oktober til 31. januar, hvor fordelingssekretariatets pulje
dækker fra 1. februar til 30. juni. Det er kun muligt at søge skolens pulje, hvis man samtidig søger
fordelingssekretariatets pulje. Når man søger skolens pulje skal man selv komme med en udskrift
af årsopgørelsen fra skat for året 2017. Læs mere om dette i vejledningen under aktuelt/breve fra
skolen på skolens hjemmeside.
Deadline for ansøgningerne er 1. september 2018.

Og så en lille forglemmelse fra min side. Jeg glemte desværre i sidste skoleinfo at byde vores nye
pedel Ulrick velkommen. Ulrick har tidligere være politibetjent i Berlin og siden haft sit eget
”handy‐mand” firma, så han har meget at byde på i forhold til pedel‐opgaven. Velkommen til
Ulrick.
God sommerferie, når vi når dertil.
Hilsen
Rasmus

