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Vanløse 1. august 2017 

Kære forældre, 
 

 Hjertelig velkommen til et nyt skoleår, som starter  
TORSDAG DEN 10. AUGUST 2017 KL. 10:00. 

Traditionen tro inviteres alle elever og deres forældre til fælles morgenbord kl.10.00-

11.00. Kl. 11.00 går eleverne til deres klasser, hvor de får skema og bøger. 

Kl. 12.00 har alle elever fri. Fredag er almindelig skoledag, som følger skemaet. 

NYT NYT NYT 

Skolen har nu anskaffet SKOLEINTRA. Det har i lang tid været et ønske fra mange 

forældre, og nu sker det så. Det betyder, at al kontakt mellem skolen og jer forældre 

vil skifte fra at være via kontaktbog, sms og telefon til at foregå via skoleintra. På det 

første forældremøde vil I få udleveret jeres brugernavn og kode samt en vejledning. 

Det er derfor ekstra vigtigt i år, at alle forældre kommer til forældremødet i august. 

FERIEPLAN. 

Er vedlagt dette brev. Gem den hele skoleåret, så I altid kan se, hvornår skolen hol-

der ferie. Bemærk venligst, at skolen ikke tillader, at elever holder ferie udenfor fe-

rieplanen! Vi har de sidste par år set en kedelig og bekymrende udvikling, hvor flere 

og flere elever holder flere og længere ferier i skoletiden. Det er ødelæggende for 

klassernes arbejde og faglige progression, naturligvis især for de børn, der går glip af 

vigtig undervisning. Skolen kan ikke påtage sig at ekstra-undervise børn, fordi de har 

holdt ferie i skoletiden. Ulovligt fravær skal og vil blive indberettet til børnenes hjem-

kommune. 

FRIPLADSTILSKUD. 

Skema til ansøgning om fripladstilskud er også vedlagt dette brev. På skemaet kan 

man desuden søge fripladstilskud til SFO. Forældre, der ønsker at søge fripladstilskud, 

skal udfylde og aflevere skemaet på skolens kontor senest 1. september 2017. 

Skolen søger desuden til alle elever et tilskud til befordring. Tilskud til den enkelte elev 

er afhængigt af alder og afstand mellem skole og hjem.  

POSTMAPPE. 

Den første skoledag får eleverne udleveret en kontaktmappe med deres skema, 

skolens ordensregler, årskalender og andre meddelelser FRA skolen TIL forældrene.  

Se derfor i kontaktmappen hver uge. Alle meddelelser kan også findes på skoleintra. 

SFO 

SFO-en åbner igen fra den 11. august i tidsrummet kl.13.15-16.15. 

Tilmelding til SFO kan fås på kontoret. 

 

Vi ser frem til et godt samarbejde til gavn og glæde for alle skolens elever. 

 

Venligst 

 

Erhan Yildiz 
  skoleleder  


