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Egernførde, den 05.07.2018 

Kære elever og forældre 
 

Vi er nu parate med en plan for heldagsskolen for skoleåret 2018-19. 
 
Tilmeldingen er i lighed med dette skoleår 
ligeledes for hele skoleåret. 
 
Båndet, som omfatter ”Aktivitet og læring”  
fra kl. 11.40 – 15.10 har i gennemsnit ca. 
32 tilmeldte, og vores 4 medarbejdere, Jörg 
Friedrichsen, Sabine Kuhlmann, Stefanie 
Hendrichs og Kirsten Barba, fortsætter med at 
løse denne opgave.  
 
Lektiecaféen for 4. – 10. kl. er mandag til 
torsdag. Hver dag kl. 13.10 - 14.40. Den står 
Kirsten Barba for. 
 
Vi glæder os igen og igen over den resonans, 
som heldagsskolen udløser blandt skolens 
familier. Hvis I har forslag til andre/nye 
aktiviteter eller kender instruktører, der kunne 
tilbyde noget i heldagsskolen, bedes I henvende 
jer til skolens kontor.  
 
 
Regninger for deltagelse i heldagsskolens 
aktiviteter fremsendes i løbet af september 
måned. 
Tilmeldingen er bindende og gælder for hele 
skoleåret, pengene kan ikke refunderes, ved 
udmelding. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hvad angår aktiviteterne, så kan vi oprette:  
 

Matematikværksted 
8. - 10. kl. mandag og  
4. - 7.kl. tirsdag, begge dage kl. 13.40-14.25.  
Philipp Becher står for disse aktiviteter. 
 
Sort teater 
7. – 10. kl. mandag kl. 13.40 – 15.10 
Nicole Schreber Lausten fra Børne- og 
Ungdomshuset står for aktiviteten 
 

 
Madlavning 
6. – 10. kl. tirsdag kl. 13.40 – 15.10. 
Heinke Heesch fra Børne- og Ungdomshuset står 
for aktiviteten 
 
Badminton 
7. – 10. kl. onsdag kl. 14.40 – 15.40. 
Jens Büßen står for aktiviteten. 
 
Madlavning 
3. – 5. kl. torsdag kl. 13.40 – 15.10. 
Nicole Schreber Lausten fra Børne- og 
Ungdomshuset står for aktiviteten 
 

 
 
 

Desværre har der ikke været nok tilmeldinger til 
at fodbold, sløjd og morgenpasning kunne 
oprettes. Derfor bliver disse aktiviteter ikke 
oprettet i denne omgang.  
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Kære forældre 
 
Hvis barnet er tilmeldt musikskolen eller aktiviteter i heldagsskolen, må det ikke forlade 
skolen mellem skolegang og musikskole / heldagsskoleaktivitet (13.10-13.40). De er ved 
tilmeldingen til aktiviteterne automatisk tilmeldt pasningsordning / lektiecafé, hvor der 
også vil blive ført fremmødeprotokol. 
 
Skolen tilbyder en madordning eller giver rum til at der kan spises madpakke, så man ikke 
behøver at møde sulten op til sin aktivitet. 
 
Elever der ikke er tilmeldt heldagsskolen / musikskolen, må ikke være på skolen efter 
skoletiden. Hvis du har brug for pasning, er du velkommen til at ringe til skolen, så kan vi 
aftale noget. Ellers bliver du desværre nødt til at hente dit barn direkte efter skoleslut eller 
sørge for at det kommer hjem på anden vis. 
 
Er der noget man er i tvivl om eller har spørgsmål til, så kontakt kontoret, så hjælper vi 
gerne. 
 

 

Med venlig hilsen 

Kasper Stavnsbo 


