
Nyhedsbrev fra bestyrelsen  

 Lars og Jens har arbejdet en del med det praktiske omkring arbejdsdagene og så selvfølgelig vores 

hovderengøring, som jo i år resulterede i, at hele skolen blev malet. Vi har en fornemmelse af, at det gik 

relativt smertefrit, og at alle var blevet sat godt ind i deres arbejdsområde og ansvar sådan, at de vidste, 

hvad de skulle. Resultatet er i hvert fald rigtigt flot. Vi har aftalt med børnehus bestyrelsen, at der er 

almindelig hovedrengøring næste år.  

Vi synes, alle i bestyrelsen, at det er et fantastisk stykke arbejde I lægger for dagen både til hovedrengøring 

og på arbejdsdagene. Uden jeres indsats var det ikke muligt at holde skolen. Vores arealer er så pæne, og vi 

takker også for at græs arealerne bliver slået hver weekend. Det er slut for i år med græsslåning, men vi 

vender tilbage til foråret og håber selvfølgelig, at I igen vil slå græs, og at det fungerer godt med 

græsslåmaskinen i kælderen.  

Vi er i gang med at rette op på vores legepladssituation. Vi skal have den genetableret nu, hvor vi er ved at 

være helt færdige i Frejas hus. Vi vil dog bibeholde en kørevej til Frejas hus, da vi har fundet ud af, at det er 

rart, at det er muligt at køre der ned med grej og andet.  Vi vil dog gene have en fornyelse af legeplads i 

skolegården, da det vi har, er ved at være noget slidt. Det er meget dyrt, men vi arbejder på en løsning. 

Vi har nu fået tag på, og arbejdet er færdiggjort. Det er blevet rigtigt flot med eternit og nyt vindue i gavlen, 

sådan at det er blevet noget lettere at vedligeholde.    

Vi afholder igen i år en informationsaften for børn til den kommende børnehaveklasse. I den forbindelse 

har vi også fået lavet et banner, der bliver opstillet på Åsvej. Informationsmødet  er torsdag den 

23.oktober. Vi vil gerne, at der bliver delt brochurer ud i Vildsund, Sundby Thy og Stagstrup, så det vil være 

dejligt, hvis nogen vil melde sig til at gå ud med dem.  

Børnehuset har lukket for tilgang de næste to år. Det synes vi selvfølgelig alle, er en udfordring, så vi 

samarbejder med børnehuset på forskellige muligheder for at finde en løsning. 

Bestyrelserne i de to huse har aftalt, at vi igen i år afholder fælles juletræstur søndag den 23. november fra 

10-13 i Vandet Plantage. Der vil ligesom sidste år være fællesaktiviteter rundt om i skoven, og vi slutter af 

på naturlegepladsen med frokost ved bålet. Vi håber på en hyggelig formiddag.  

Som omtalt i sidste nyhedsbrev er der nu truffet aftale med Bente Lyndrup om, at det er muligt at få 

hendes folk til af tage rengøringen i skolen. Man ringer blot til Bente Lyndrup på telefon 97744510, gerne i 
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god tid, før man har rengøring og oplyser, hvilket område ( Rødt eller Blåt), hun skal tage den pågældende 

fredag. Man afregner direkte med Bente Lyndrup, og det koster 800 inklusiv moms  pr.område.  
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