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 Kære alle forældre – nyt i juni     

 

Inden længe banker sommerferien på døren og 560 glade børn løber ud i feriens glæder.  
 
Vi glæder os alle til en skøn og velfortjent sommerferie. Men inden vi når 
 så langt, er der et par særlige dage i vente. 
 

• Mandag d. 24. juni har vi pædagogisk uddannelse for hele personalegruppen på Hjalleseskolen.  
Derfor har alle elever fri kl. 12.30 denne dag. I SFO’en vil der være vikarer hele eftermiddagen, men åbent som 
normalt.  

• Torsdag d. 27. juni har vi som traditionen byder Trimiade. Alle elever møder i klasserne kl. 8.00 og har fri igen kl. 
13.00.  

• Fredag d. 28. juni sender vi alle eleverne glade på ferie. Eleverne møder kl. 8.00 i egen klasse. Kl. 10.55 er der 
samling ved flagstangen og kl. 11.15 ønsker vi hinanden en rigtig god ferie.  

 
Alle dage åbner SFO’en, når skoledagen slutter. Alle fra 0.-4. klasse kan benytte sig af SFO’en frem til kl. 14.00.  
 
Fra intra til AULA  
Flere gange har vi skrevet om, at samtlige skoler i hele landet skal overgå fra intra til AULA pr. 1. august. Dette er nu 
udskudt og Intra fortsætter derfor frem til efterårsferien. Vi vil holde jer opdateret, når vi ved mere. Men foreløbigt 
fortsætter vi i intra. 
 
Udlån af chromebooks 
Alle elever fra nuværende 2. årgang til nuværende 8. årgang har i dag fået sedler med hjem vedr. 
udlån/nylån/aflevering af chrombooks/PC. Hvis man har mulighed for at have sin egen pc/chromebook/Mac med, er 
det for mange elever positivt, og vores undervisning understøtter naturligvis eget device. Hvis man låner af skolen, 
henviser vi til justitsministeriets pjece om børns erstatningsansvar: Børn skal også betale – om børns 
erstatningsansvar. 
 
Kommende skoleår 
- Skemaerne til kommende skoleår er så småt klar. Vi sender dem ud her i intra inden sidste skoledag.  
- Første skoledag i kommende skoleår er mandag d. 12. august. Alle elever fra 1.-9. klasse møder kl. 8.00-14.00. 

Elever i 0. klasse møder kl. 9.00-14.00 og 10. klasse møder tirsdag d. 13. august kl. 8.00.  
- Klassernes første forældremøder næste skoleår er allerede planlagt. Sæt derfor nu kryds i kalenderen:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Herfra skal slutteligt lyde et ønske om en fantastisk sommer til jer alle ☺ Vi 

glæder os allerede til at se jer igen mandag d. 12. august ☺ 

Louise Theil  


