
 
 

Lumby Skole – en lille folkeskole med meget på hjerte 
 

 

Oktober 2019 

Kære forældre 

 

Skolestarter 

Den 1. oktober startede Natalie i Columbine – hun har glædet sig til at starte i skole, og hun er blevet taget rigtig godt 

imod af børn og voksne, ikke mindst til vores fællessamling, hvor vi alle kunne hilse på hende. Også velkommen til 

hendes familie.  

 

Indskrivning og åbent hus 

Som et nyt tiltag vil vi i år afvikle Åbent Hus for kommende skolestartere i forbindelse med indskrivningen. Vi slår 

dørene op til Columbine og SFO mandag den 21. oktober om eftermiddagen, så kommende skolestartere og deres 

forældre kan hilse på pædagogerne og få et lille indblik i hverdagen på Lumby Skole.  

Der vil komme forskellige opslag, ligesom vi vil reklamere for det på vores facebook-side. I må meget gerne dele det 

gode budskab, så vi kan få rigtig mange elever til vores skønne skole.  

 

Motionsdag 

Traditionen tro har vi motionsdag fredag inden efterårsferien, så alle børn skal have løbeskoene på og tøj, som de kan 

løbe i. Skulle nogle af jer forældre have lyst til at være med enten til at løbe eller til at stå på en post, så er I meget 

velkomne til det.  

Dagen slutter kl. 13, hvorefter sfo’en åbner. Børn i 0.-3. klasse, som normalt ikke går i sfo, må gerne komme i sfo’en 

indtil kl. 14.00.  

 

Fællespasning – SFO 

I efterårsferien er der fællespasning i sfo på Stige Skole for de børn, som er tilmeldt feriepasningen. Natacha, Jane og 

Linda repræsenterer Lumby Skole.  

 

Nyt personale 

Vi har ansat Nikolaj Lemmeke som pædagogmedhjælper. Han skal være i vores sfo hver dag fra vi åbner om 

eftermiddagen til vi lukker. Derudover vil han have nogle støttetimer i Columbine et par dage om ugen. Jeg håber, at I 

alle vil tage godt imod Nikolaj og hjælpe ham godt til rette. Han starter mandag den 7. oktober.  

 

Klassesammenlægning 

På grund af et meget lavt elevtal i 4. klasse har det desværre været nødvendigt at lægge 3. og 4. klasse sammen med 

virkning fra uge 43 – der er ikke tale om en spareøvelse, så de ressourcer, der er i klasserne, følger med, så der er 

mindst to lærere/pædagoger på i alle lektioner. De to klasser skal være sammen indtil de nuværende 4. klasser skal 

starte i 7. klasse på Søhusskolen. Teamet er i fuld sving med at planlægge sammenlægningen. 

 

AULA 

Efter efterårsferien lukker Skoleintra ned og bliver erstattet af Aula. I vil snarest modtage informationer om, hvordan 

man logger på, men I er allerede nu velkomne til at besøge vores nye hjemmeside – www.lumbyskole.aula.dk. 

Hjemmesiden er ikke helt færdig endnu, men der er da lidt at kigge på.  

 

Mørke tider 

Vi går den mørke tid i møde, og vi kan allerede nu fornemme, at det er både koldt og mørkt om morgenen. Jeg vil 

gerne opfordre alle til at få tjekket cykellygterne, reflekser og måske kunne det overvejes med en refleksvest? 

 

 

Mange hilsner 

Lone 
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