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Kære børn og
Kære børn og forældre!

Lemming d. 29. maj 2020

GRUNDLOVEN 5. juni 1849 – 5. juni 2020 = fridag
______________________________________________________________________________
Grundloven fra 1849 er den første frie forfatning for Danmark. Junigrundloven, som den også kaldes,
blev vedtaget og underskrevet af kong Frederik d. 7. den 5. juni 1849. Den tidligere styreform kaldes
enevælde. Her var al magt samlet hos kongen. I 1848 blev enevælden erstattet af konstitutionelt
monarki. Den nye styreform blev bekræftet med Grundloven, og hvorefter blev magten delt
mellem en lovgivende, en udøvende og en dømmende magt. Landets borgere fik bl.a. ytringsfrihed,
forsamlingsfrihed og religionsfrihed samt en række juridiske rettigheder som f.eks. forbud mod
vilkårlig fængsling.
________________________________________________________________________________

Ugen der kommer:
En kort uge – mandag er det 2. pinsedag og fredag er det Grundlovsdag 
Ugen der er gået:
En dejlig uge er gået…..
Vi må stadigvæk holde fast i, at forældre ikke må komme ind på skolen – vi glæder os til, at alle zoner
ophæves, så vi kan tale frit sammen igen!
Sygdom:
Med hensyn til sygdom og ifølge sundhedsstyrelsen må man først komme i skole igen 48 timer efter,
man er symptomfri.
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Hente børn:
Der er lidt forvirring om, hvornår man må hente sine børn: Det må man til alle tider, vi skal bare vide,
at barnet hentes.
Selvom Store og Ældste har fri til middag, har Lille og Mellem og Børnehaveklassen stadigvæk først
fri kl. 13.45. Hvis de skal køre hjem før eller bliver hentet før, skal vi have besked.
Morgensang:
Foregår på forskellig vis i stamgrupperne.
Besked til SFO’en:
Hej alle sammen!
Jeg har haft alt for meget om ørene den sidste tid, og er nu desværre blevet sygemeldt de næste 2 uger.
Jeg tror og håber på at vende stærkt tilbage snart. Indtil da er det Brian, I skal kontakte, hvis der skulle
dukke noget op i løbet af de næste par uger.
Rigtig god weekend til jer alle sammen.
Hilsen Marie
Lektier Storegruppen:
Storegruppens lektier i dansk er noteret i google kalender, hvor de logger ind med deres unilogin. Der
er lidt flere lektier for tiden, da de har færre timer på skolen - bl.a. skal de have læst en bog til på
tirsdag!
Hilsen Dorte

Fødselsdage:
Bertram Glob Lassen d. 31. maj
STORT TIL LYKKE

Side 2 af 4

Tablets om morgenen:
Det gælder for alle grupper, at man i disse coronatider må spille alderssvarende spil, når man kommer
om morgenen.
Spilletiden stopper kl. 8.00

Arrangementskalender:
Fredag d. 5. juni
Onsdag d. 10. juni kl. 17.00:
Torsdag d. 25. juni kl. 17.00-19.30:
Fredag d. 26. juni:
Lørdag d. 27. juni:
Mandag d. 10. august:
Lørdag d. 5. september:

FRIDAG
cykelsponsorløb for ALLE/AFLYST
Sommerfest for alle / AFLYST
Sidste skoledag inden sommerferien
Hovedrengøring (halvdelen af forældrene)
1. skoledag kl. 10.00-12.00
Konfirmation for Friskolens børn

Sommerfest d. 25. juni er AFLYST:
Men vi afholder dimissionsfest for 8. klasse, deres forældre og lærerne.
Vi vil gerne invitere jer til en lille højtidelig afslutning for 8. kl med sang og taler 
torsdag d. 25. juni kl. 17.00. (Medbring mad og drikke til egen familie)
Sidste skoledag:
Mere herom senere; men vi dropper vandkampen i år.
Ang. rengøring og udlån af skole:
Når man låner skolen til sammenkomster for børnene, skal man skrive om arrangementet til ugebrevet
14 dage i forvejen af hensyn til rengøring. Som låner af skolen til disse arrangementer, er man ikke
omfattet af de nye regler for rengøring v/ udlejning.
Hvis man skal overnatte, skal man kontakte brandmyndighederne:
https://www.friskolenilemming.dk/formular-til-brand-og-redning
Kontakt til skolen (sms, mails opkald):
Lærerne kan kontaktes hverdage fra kl. 7.00-17.00. (Ikke i weekenden)
(Dette gælder ikke skolens mail (friskolenilemming@gmail.com)
Afbestilling af frugt/mælk, SFO:
Jeg (Lene) kører skolepenge d 10. i hver måned, - ønsker man ændringer i sine bestillinger, skal det
gøres inden d. 10.
Kontakt til SFO’en:
Alle meddelelser, der er dedikeret SFO’en skal sendes, skrives ringes direkte til SFO’en: 40143298
Rengøring:
Hvis tidspunkterne ikke passer, vil vi bede jer bytte indbyrdes!
INDTIL VIDERE SKAL VASKETØJET VASKES VED 90 GRADER
Rengøring uge 22:
Område 1: Frida Hausgaard Lund søndag kl. 15.00
Område 2: Rasmus Nesting lørdag kl. 12.00
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Område 3:
Område 4:
Område 5:
Område 6:
Område 7:

Noah Bloch Lang lørdag kl. 15.00
Signe Grevelund Quelle søndag kl. 10.00
Liva Anine Lippert Andersen lørdag kl. 10.00 (anden ende af skolen)
Emma og Kristian Munch Nielsen søndag kl. 12.00
Rasmus og Daniel Klærke Lindner lørdag kl. 10.00 (ene ende af skolen)

Rengøring uge 23:
Område 1: Emil Bonde Jepsen lørdag kl 15.00
Område 2: Ida Lue Nielsen lørdag kl 12.00
Område 3: Emilie og Amanda Bille Jensen lørdag kl 15.00
Område 4: Manfred Klint søndag kl 10.00
Område 5: Frederik, Sebastian, Alexander Brix Højer lørdag kl 10.00(anden ende af skolen)
Område 6: Mikkel og Aksel Kosack søndag kl 12.00
Område 7: Sofia Laxy Vie søndag kl 10.00 (ene ende af skolen)

Det nye byggeri:
Efter sommerferien vil der blive 8 områder på rengøringsdelen /planen.

Den nye rengøringsplan (20-26) finder I HER:
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/ad82bb4b858ef5565006da680a982fd5.pdf

Rigtig god weekend og pinseferie
Venlig hilsen Lene
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