DATO:

FREDAG DEN 5.SEPTEMBER 198o

Fraværende:
Ekskursion:
Møder:
Meddelelser:

ØK-mødet er flyttet til onsdag den lo.september i
7.time.
kel

TIL ALLE LÆRERE, DER HAR KURSUS/VALGFAG.

(FAGLÆRERE)

Kontoret ønsker at låne alle protokoller for at tage en kopi af
elevlisten.
Skemaer for kørselsgodtgørelse kan afhentes på kontoret, skal
være afleveret klassevis i udfyldt stand senest FREDAG 12.9.80
nn

Aktuelt:
SKOLENS FØDSELSDAG

se bagsiden

VEDR.: FOTOGRAFERING 15.+16. og 19.SEPTEMBER.
Fotoplan med tider uddeles i alle skuffer i dag.

Justerede samlelister for kursus/valgfag til alle klasselærere
8.-lo.årgang i skufferne.
Vær venlig at gennemgå disse med eleverne og underret NN om
evt. fejl og mangler.

Til NN LC EL
Den ansøgte reduktion 8=9 er godkendt, kontoret.

Vedrørende mandag den 8, september.
Som det kan ses af de lister, som er omdelt på lærerværelset, er
alle lærere med i konkurrencerne mandag mellem klokken 9.30 og
11.30. I må gerne i dag fortælle alle eleverne, hvad der skal foregå,
så det hele kan foregå så let som muligt på mandag.
Når konkurrencerne går i gang og I har startstedet, fortsætter I
med holdet i den rækkefølge som er angivet på pointlisten.
De 11 første hold enn i turnus ,de næste 11 hold en turnus og
de sidste hold en turnus.
Sørg endelig for, at alle elever får lov at deltage i øvelserne. De
små vil jo nok være mest interesserede.
Er der ellers problemer, kan man henvende sig til et af udvalgsmedlemmerne.
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Ved fællesbanko får hver klasse et bankokort udleveret på kontoret.
Dette kort aftegnes på klassetavlen, så alle kan følge med. Det udleverede kort medbringes, hvis man har vundet.
Fortæl lige eleverne, at de skal tage almindelig hverdagstøj på!

MEDENS FLAGET HEJSES SYNGES DEN FANTASTISKE KOMPOSITION:
ØV DEN MED JERES KLASSE.
XX.
mel; skorstensfejeren gik en tur

1. Dannebrog det går til tops
2. Skovboskolen fylder ti
3. Så skal vi ha fest i dag
4. Mon vi får en sodavand
5. Nu går vi til klasserne

