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SOMMERHILSEN FRA SKOLEN   
 
Kære alle  
Hermed en sommerhilsen fra skolen, som fortæller lidt om 
afslutningen af dette skoleår og aktiviteter kommende skoleår.  
 
Efter sommerferien er der få ændringer i forhold til klasserne og 
lærerbemandingen. For de nye børn i 0.klasse vil der være særligt 
fokus på trivselsarbejdet, så børn og voksne lærer hinanden at 
kende og får dannet gode relationer og fællesskaber sammen.  
Vi er fortsat en bevægelsesskole, hvor der løbes hver dag. Dette vil 
vi fortælle mere om til det første forældremøde. Ud over det, er der 
i den varierede skoledag fagdage, udedage, teknologi-arbejde, 
innovation, entreprenørskab og Esport.   
 
Vi vil arbejde med AKT-arbejde (adfærd, kontakt og trivsel) og der vil være trivselsgruppeforløb 
samt ART-træning i det kommende skoleår.  
 
Skolen vil sammen med andre skoler i Herning kommune arbejde med FNs verdensmål nr. 3, der 
omhandler Sundhed og trivsel og verdensmål nr. 11, der omhandler Bæredygtige byer og 
lokalsamfund.  
 

Teams for kommende skoleår 
Vi har de sidst måneder arbejdet med planlægningen af næste skoleår, og jeres barn har fået det 
nye skoleskema med hjem. 
Teamene for det kommende skoleår ser ud som følger: 
0.klasse: Tilde B er primær lærer i klassen sammen med Lasse. Desuden har Hanne og Jørgen 
også enkelte lektioner i klassen.  
 
I 1.-2.klasse er det Janni, som er klasselærer for klassen. Desuden er Hanne matematik- og 
musiklærer. Desuden er Mette og Tilde tilknyttet undervisningen. Maja fortsætter som pædagogisk 
assistent. 
 
3.-4.klasse: Mette og Mads er klasselærere for klassen. Yderligere har Hanne, Berit og Jørgen 
undervisning på årgangen.  
 
5.- 6.klasse: Berit og Jørgen er klasselærere for klassen, og yderligere har Hanne, Janni og Mads 
undervisning på årgangen.  
På mellemtrinnet er det Thomas fra musikskolen, der vil være med i musiktimerne sammen med 
Hanne. 
 
Vores AKT-lærer (adfærd, kontakt og trivselslærer) er fortsat Mette Domino. 
Børnene præsenteres sidste skoledag inden ferien for deres klasselokaler for kommende skoleår. 
Esport udbydes som valgfag for børnene fra 4.-6.klasse. Husk at aflevere tilmeldingssedlerne i 
denne uge. 
 
Ringetiderne for næste skoleår betyder, at eleverne i 0.klasse er i skole til 13.05, mens 1.-3.klasse 
har lidt flere lektioner. 4.-6. klasse skal være i skole til henholdsvis kl. 14.45, 13.50 og fredag 
slutter dagen kl. 13.05. Ringetiderne står på skoleskemaet, I får udleveret. 
Vi fortsætter med tolærertimer der, hvor det er muligt.  
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Specialtilbuddet Huset og Bussen  
I Bussen er det fortsat Mette D., der sammen med Karen og Jeppe varetager 
undervisningen og kontaktlærerfunktionen for eleverne der. Mette N. vil assistere med 
undervisning. 
 
I Huset er det fortsat Alex, Brian og Trine, der varetager undervisningen og kontaktlærerfunktionen 
børnene. Desuden er Janni og Mads også tilknyttet Huset, og har dansk og matematikundervisning 
med udvalgte børn. Thomas er med i SFO. 

SFO 
Hen over sommeren vil Dorthe, Lasse, Maja og Chili være med til at hygge om jeres barn. Der er 
fællespasning i Midgaarden i uge 29-30. Informationer om, hvad der sker i SFO, vil hænge på 
døren ved hovedindgangen til skolen.  
 

Fællesbestyrelsen  
Der har været valg til Fællesbestyrelsen og det blev til et fredsvalg. Vi skal sige farvel til afgående 
bestyrelsesmedlemmer, Kristina Kaspersen, Anna Brøgger og Trine Broe Lauridsen.  
Herfra skal lyde et tusind tak for jeres indsats i bestyrelsesarbejdet.  
 
Efter sommerferien sidder følgende i Fællesbestyrelsen - fra Sinding skole sidder følgende: Addie 
Holm, Bent Andersen, Betina Sjøgaard, Christen Buur Romvig og Maja Bang og som suppleanter 
for skolen er det Kristina S. Kaspersen og Hanne Lynderup Madsen. 
Fra daginstitutionen er det Nicholaj Leth Grønkjær og Signe Berg Andersen og som suppleant er 
det Jennemie M. Mølby og Malene Lindberg. 
Alle kontaktinformationer findes i AULA. Tak til jer for den tid I bruger i Fællesbestyrelsen samt for 
de gode dialoger vi sammen har for at få en velfungerende skole. 
 
På de næste sider findes vigtige datoer til kalenderen for det kommende skoleår 2022-23. 
Der kommer separat info vedrørende første skoledag for næste skoleår i AULA. 
Her fra skolen vil jeg ønske jer alle en skøn, god og varm sommerferie! 
 
 
Med venlig hilsen 
Majbritt Larsen 
 

 
 

 
 
 

 
  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi07NT3p4njAhVNGpoKHZK7C3IQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ftollose-gym.dk%2Fasv-god-sommer%2F&psig=AOvVaw09ZqgF2ZasQ3xZ6DhhrTGd&ust=1561712863712069
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.finurligefarmor.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2FthHB7M9OAR.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.finurligefarmor.dk%2F2018%2F07%2F01%2Flegoland%2Fthhb7m9oar%2F&tbnid=E9KOTZbyItsotM&vet=10CBMQxiAoAmoXChMI8Juw0uKZ6gIVAAAAAB0AAAAAEA0..i&docid=s3N4Ev8goPuVuM&w=474&h=439&itg=1&q=sommerferie%20tegning&ved=0CBMQxiAoAmoXChMI8Juw0uKZ6gIVAAAAAB0AAAAAEA0


3 
 

Vigtige datoer til opslagstavlen – MINIATURE-UDGAVEN 

August 
 
Mandag d. 8.  Første skoledag: Skoledagen slutter kl. 11.45.  
 
Tirsdag d. 23. Forældremøde 0. klasse kl. 17.30 – 19.30 overlap af forældre 

Forældremøde 1.-2. klasse kl. 18.30 – 20.30 
Fællesmøde på gangen for indskolingen kl. 18.30 – 19.30  
 

Onsdag d. 24. Forældremøde 3.– 4.klasse kl. 17.30 – 19.30 overlap af forældre 
Forældremøde 5.- 6.klasse kl. 18.30 – 20.30 
Fællesmøde på gangen for mellemtrinnet kl. 18.30 – 19.30  

September 
 

Fredag d. 9.  Fotografering på skolen! 
Torsdag d. 15. Temadag for daginstitution og skole. Dagen slutter med grillen er tændt 

fra kl. 16.30 – 17.30. hvor vi håber mange forældre møder op:  
 

November 
Uge 45 – 46  Skole-hjemsamtaler for 0.klasse samt 3.-4.klasse 
Uge 47 – 48  Skole-hjemsamtaler for 1.- 2. klasse og 5.-6. klasse 
Fredag d. 25. Julemarked. Forældre og bedsteforældrene er inviteret med! (BM og ME) 

 

December 
Tirsdag d. 13. Luciaoptog (6. årgang) kl. 08.00. Forældre er velkomne.  
Onsdag d. 21. Sidste skoledag før jul. Skoledagen slutter kl. 11.40.  

 

Februar 
Tirsdag d. 21. Infomøde for kommende 0.årgang kl. 16.30 – 17.30 med børn 

 

Marts 
Torsdag d. 30. Årets skolefest – forestilling! 
 

April 
Torsdag d. 20. Verdensmålskoncert 4.-6.kl. 16.30 (HJ) 

Sted: Herning Gymnasiums festsal 

Juni  
Fredag d. 23. Sidste skoledag.  

Skoledagen slutter kl. 11.40.  
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