Skoleinfo
Kære forældre
Så blev det tid til årets forhåbentligt sidste skoleinfo. Denne gang handler det om aktivering af buskort,
skema og kalender, ansøgning om fripladstilskud, sidste skoledag og start efter sommerferien.
Aktivering af buskort
I forbindelse med sommerferien skal buskortene genaktiveres. Det kan gøres nu og frem til skolestart efter
ferien. Det er dog en rigtig god ide at få dem aktiveret før ferien, da systemet bag buskortene ofte er
ustabilt i ugen efter ferien. For at aktivere, skal forbi et blåt punkt med buskortet, eller evt. lade børnene
køre med bus i skole en enkelt dag før ferien, hvis det er muligt.
Ansøgning om fripladstilskud
I lighed med andre år er der mulighed for at søge om fripladstilskud. Pengene kommer dels fra
fordelingssekretariatet og dels fra en pulje skolen selv har oprettet. Begge puljer fordeles efter
fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. For at kunne komme i betragtning skal man have en
husstandsindkomst på under 363.200 kr. ved et barn, 377.947 kr. ved 2 børn og 392.700 kr. ved 3 børn eller
flere. Der kan både søges om fripladstilskud til skole og SFO. Begge blanketter ligger på samme side som
denne skoleinfo, men kan også hentes på kontoret. 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 2020.
Afleveringsfrist 1.9.2021.
Skema og kalender
Så er skema og kalender for kommende skoleår på plads. Begge dele sendes med eleverne hjem i morgen
eller i starten af næste uge.
Sidste skoledag
D. 25. juni er der så sidste skoledag i dette skoleår. Herunder ser i programmet for dagen.
9.00

Start i klasserne

10.00

Spisepause

10.30

9. Klasse står for aktiviteter

11.30

Fodboldkamp 9. klasse mod lærerne

12.00

I klasserne

12.30

Afslutning og sang i skolegården (alle er velkomne i skolegården til fællessang).

13.00

Sommerferie

Fristedet har åbent som sædvanlig og frem til kl. 9.00, hvor skolen starter. (Der er selvfølgelig også
almindelig fredagspasning)

I ferien har fristedet åbent i ugen efter skolen lukker og i ugen før skolen starter. Her er der mulighed for
pasning fra kl. 6.30 til kl. 17.00 (fredag dog 16.00). Ugerne hedder i år uge 26 og uge 31.
Første skoledag efter ferien er mandag d. 9. august. Her starter skoledagen kl. 9.00 - forhåbentlig i
morgensamling. Også her har fristedet åbent fra kl. 6.30 til kl. 9.00, hvor skolen starter.
I skrivende stund er der kommet nye åbninger i forhold til restriktionerne. Fra på mandag vil det igen være
muligt at blande mellem klasser på trinnet. Det betyder at rigtig mange legekammerater igen får lov at lege
sammen – også på skolen. Det glæder vi os til. Vi ser dog ind i en periode med test både i august og
september, men det fungerer rigtig fint her på skolen.
Tilbage er der kun at ønske alle en rigtig god sommerferie, når vi når dertil.
Hilsen
Rasmus

