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Kære alle 
 
I morgen, fredag, har vi skolernes motionsdag. Det betyder samtidig at efterårsferien 
nærmer sig hastigt. 
I de seneste to uger har vi haft værkstedsuger med overskriften ”Aktiv året rundt”. Det har 
været motion og bevægelse, der har været på dagsordenen.  
Hver dag, efter det første frikvarter, har alle elever være på en løbetur ved søen. I har 
sikkert alle hørt om, hvordan eleverne har fået små kort med stjerner på, i forhold til hvor 
hurtigt de har løbet. Vejret har ikke alle dage været med os, men der er blevet knoklet og 
svedt, så det har været en fornøjelse at følge. Alle børn har fået en frisbee, som er deres 
egen, og som de har spillet med i de seneste uger. 
 

   
 
På fredag kommer afslutningen på ”Aktiv året rundt”. Skolernes motionsdag er en fast 
tradition dagen før efterårsferien. 
 
Dagen starter kl 8.15 som normalt, og slutter kl 13 – og så er der efterårsferie!  
SFOen åbner kl. 13 på fredag.  
Hvis nogle af jer forældre har lyst til at deltage i motionsløbet, så er I selvfølgelig 
velkomne.  
Selve løbet starter med opvarmningen på legepladsen kl 9.00, og løbet slutter igen 
klokken 11.30.  
 
Og så til lidt praktisk info:  
 
Mobiltelefonreglerne i indskolingen er således, at eleverne må ikke bruge mobiltelefon i 
skole- og SFO-tiden. Hvis eleverne har en mobiltelefon med i skole, så skal den ligge i 
tasken uden lyd eller brum. Hvis I som forældre har brug for at give vigtige beskeder til 
jeres barn, så må I selvfølgelig henvende jer til skolens kontor.  
Legeaftaler børnene imellem skal helst laves dagen før. I kan så skrive besked i SFO-web. 
Det hænder at elever i løbet af dagen finder ud af, at de gerne vil lege med hinanden. Ved 
sådanne aftaler så skal der være en forældre til stede i SFO, når aftalen laves.  
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Billeder på internettet: 

Der er i disse tider meget god mulighed for, at vi kan tage billeder af alle mulige 
begivenheder. Vi kan samtidig lægge billeder op på alverdens sociale medier så let som 
ingenting. Det er rigtig dejligt at fortælle om de ting vi oplever, og det er dejligt at kunne 
fortælle om oplevelser i billeder. 
Som skole skal vi være meget opmærksomme på, hvad OG HVEM vi lægger op på 
sociale medier. Vi har elever, der ikke må blive vist på offentlige medier, og der er 
forældre, der af den ene eller anden grund ikke ønsker, at billeder af deres barn skal vises 
på internettet.  
Vi gør, hvad vi kan for at tage hensyn til alles ønsker. Jeg vil med denne hilsen opfordre 
jer forældre til også at være meget varsomme med at lægge billeder op af andre elever, 
uden at I har tilladelse fra forældrene.  
Dette blot til overvejelse og eftertanke.   
   
Det er kommet mig for øre, at der af og til er ting og tøj, der forsvinder. Der kan være 

mange grunde til at ting og sager forsvinder. Der ligger ofte tøj, der er blevet glemt, rundt 
omkring på skolen, eller der kan være tøj, der ved et uheld er kommet med i den forkerte 
taske. Husk at skrive navn i tøjet, og husk at se efter i glemmekassen i garderoben.  
Forbyttede ting – bring det gerne tilbage til skolen igen  
 
Jeg har fået henvendelser fra nogle af jer forældre i forhold til erstatning af cromebooks, 

hvis de går i stykker.  
Almindelig slitage og efterfølgende reparation af cromebooks, det er ikke et ansvar for jer 
forældre. Hvis elever behandler maskinerne uden omtanke, så der kommer skade på dem, 
eller de går i stykker, så er det jer forældre, der skal betale.  
På skolens hjemmeside under politikker, kan I læse mere om skolens regler på området. 
www.nordagerskolen.dk 
 
SFO er åben i efterårsferien. Jeg håber at I alle har givet besked om, hvornår I har brug 

for pasning. Vi får besøg af pædagoger og elever fra Tingagerskolen i efterårsferien. Tag 
godt imod dem.  
Husk at SFO meget gerne vil vide besked, hvis I ændre planerne i forhold til fremmødet i 
efterårsferien. 
 
 

     
 
Planethuset ønsker alle en rigtig god efterårsferie!  
 
Venlig hilsen fra Helle 

http://www.nordagerskolen.dk/

