Nr. Lyndelse Friskole

Kirkestien 2-4, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Tlf. 63 900 100
Fax 63 900 105

Tirsdagsnyt den 09-05-2017
Uge 20:

D. 16-19. maj
D. 24. maj.
Uge 22:
D. 31. maj og 1. juni
D. 1. juni
D. 31. maj - 2. juni

5. klasse lejrskole på Læsø sammen med
Marianne og Julian
9. klasse lejrskole i Tjekkiet sammen med Irene
og Tine
8.b. lejrskole i København sammen med
Henriette og Jens
9. klasse har sidste skoledag.
7. klasse lejrskole på Bornholm sammen med Bitten og Peter
9. klasse til prøve i mundtlig dansk
Spireshow.
4. klasse lejrskole på Ærø sammen med Henriette og Kim

SFO-modul skoleåret 2017-2018
Såfremt der skal ændres i tiden i SFO pr. 1. august, skal I henvende jer til kontoret inden
1. juni.
3. klasse er automatisk udmeldt!

Stort tillykke til…:
Asger, Bjørg, Casper, Christine, Cilia, Frederik, Helene, Ingrid,
Josephine, Maja J, Mathilde, Maya H, Niclas, Nikolaj, Rasmus,
Simon, Thor, Thore og Victor, der alle skal konfirmeres i Nr.
Lyndelse Kirke d. 12. maj kl. 9.30.
Også stort tillykke til…
Sigrid, der skal konfirmeres i Nr. Søby Kirke d. 13. maj kl. 10.00

Farvel til Trine
Da Camilla snart vender retur efter sin barselsorlov, betyder det, at vi i dag måtte tage
afsked med Trine.
Tusind tak for din indsats, Trine. Du vil blive savnet.

Blå mandag
D. 15. maj holder 7. klasse Blå Mandag. Dagen efter møder de kl. 9.00

Fripladstilskud 2017-2018
Det er nu muligt at søge om fripladstilskud for skoleåret 2017-2018 til både skole og SFO.
Hvis man vil søge om andel i tilskudsbeløbene, SKAL man henvende sig til kontoret og få
udleveret et ansøgningsskema.
Det er den enkelte families indkomst, der er bestemmende for, om man kan tildeles
tilskud.

Ansøgningsskema i udfyldt stand skal være kontoret i hænde senest den 1. september.
Fordeling af tilskuddet vil finde sted i januar 2018.

9. klasse sidste skoledag
Synes du også, at 9. klasse ser så triste ud?
Her har du forklaringen…
Den 24. maj har de sidste skoledag.
Men kære 9. klasse. Tør blot øjnene. Det skal nok gå… I
skal jo videre på livets vej, og når savnet bliver for stort, så
må I komme forbi på besøg 
Vi har hørt rygter om, at 9. klasse gerne vil mødes med
personalet og resten af skolen onsdag den 24. maj kl. 10.05, hvor de vil tage afsked med
os.
Vi ser frem til diverse taler, smukke ord, blomster m.m.
Hilsen personalet

Flg. annonce er på jobnet:
Nr. Lyndelse Friskole søger en afdelingsleder til vores SFO
”Spiren” gerne pr. 1. juni eller hurtigst muligt derefter.

Nr. Lyndelse Friskole er en velfungerende 143 år gammel grundtvig- koldsk friskole.
Vi har 223 elever i 0. til 9. klasse og en skolefritidsordning med 83 børn.
Kerneværdierne på vores skole er fællesskab, dannelse og tryghed. Disse værdier er også centrale i
dagligdagen i ”Spiren.
Stillingen er på 35 timer og består både af ledelsestimer og timer i direkte samspil med børn og
personale. Gruppen, du skal være leder for, består af 4 medarbejdere
Vi søger en afdelingsleder, der:
- er uddannet pædagog og gerne en med ledererfaring
- brænder for det pædagogiske arbejde
- har evne til at lede og inspirere et team
- er god til struktur og planlægning
- har kendskab til skolefritidsordninger
- indgår i dialog og samarbejde med børn, kolleger og forældre
- har lyst til også at have timer i skoledelen
- er fleksibel og robust og er i besiddelse af humor og evnen til at lytte
og går til det daglige arbejde med engagement, indlevelse og glæde.

Noget af det, der kendetegner vores skole, er et veludviklet og godt samarbejde mellem skolen og
”Spiren”, og vi forventer, at du som afdelingsleder er med til at fastholde og udvikle det gode
samarbejde.
Yderligere oplysninger:
Kontakt viceleder Lene Bomann eller skoleleder Tine G. Simonsen på tlf. 63900100
Ansøgning:

Skal enten sendes som mail info@nlf.dk – mrk. ”ansøgning” eller som post:
Nr. Lyndelse Friskole
Att. Lene Bomann
Kirkestien 2-4
5792 Årslev
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 22 maj kl. 8.00
Samtaler vil finde sted d. 23. maj fra kl. 16.30
Hvis du ikke hører fra os inden d. 30. maj, er stillingen besat til anden side.

