
Kære forældre 
 
Efter en dejlig varm sommer som I forhåbentlig alle har nydt, er vi nu tilbage på kontoret 
på ’fuld kraft’ og er klar til at assistere når I har brug for det.  
Vi ønsker jer alle velkommen tilbage til et nyt skoleår og specielt velkommen til nye elever 
og forældre. 
 
Kontorets åbningstid 
For at gøre det nemmest muligt for alle, vil vi herunder informere om nogle få retningslinjer 
vi har udarbejdet på kontoret. 

- Kontoret er bemandet mandag – torsdag kl. 7.30 – 14.00, mandag dog til kl. 17 
Fredag vil det være kl. 8-12.45 

- Ditte og Bjarke træffes efter forudgående aftale, dog kan man altid skrive på intra 
- Som udgangspunkt er kontorets telefon 82304100, åben mellem kl 8.00 og 12.45, 

men I kan være heldig, at vi kan tage den uden for dette tidsrum.  
- I er naturligvis altid meget velkomne til at sende os en besked via intra (se initialer 

herunder), så gør vi vores bedste for, at svarer jer hurtigst muligt. 
- Har I brug for at melde jeres barn ud af enten skole eller af Oasen, så vær 

opmærksom på, at dette fremover SKAL ske skriftligt ved udfyldelse af 
udmeldelsesskemaet som I finder på hjemmesiden under ’information’.  
Vær tillige opmærksom på, at udmeldelse skal ske med minimum en måneds varsel 
fra den 1. i måneden, derefter betaler man for løbende måned. 

 
Buskort 
Elever der før sommerferien har bestilt buskort/skolekort, får dem udleveret af deres 
klasselærer på første skoledag og kan bruge dem med det samme.  
Opkrævning for buskort sker med skolepenge for september måned.  
Tilskud til dette udbetales i januar eller februar 2019, når skolen har modtaget den. 
 
Fripladstilskud 
Forældre der har ansøgt om fripladstilskud får besked i december måned om hvorvidt de 
er bevilliget tilskud. Udbetalingen foregår fra februar måned 2019 – snarest muligt efter, at 
skolen har modtaget tilskuddet. 
Har I endnu ikke søgt for indeværende år, er det ved at være allersidste udkald for at 
aflevere ansøgningsskemaet på kontoret. 
 
Musikskole 
Husk, har I ikke allerede tilmeldt jeres barn til musikundervisning er det fortsat muligt. 
Musikundervisningen starter op i uge 36. Hvis I vil have tilsendt en Musikskolefolder med 
information om hvad vi udbyder, er I velkomne til at sende en besked til HML, så sørger 
hun for at I får den. 
Betaling for musikundervisning for efteråret opkræves i september og for foråret i januar. 
 
Har I spørgsmål, så skriv eller ring endelig. Vi skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe jer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lena Christensen (LC), alt vedr. daglig økonomi m.m. 

- Træffes bedst mandag-torsdag 

Heidi Mary Lund (HML), elevanliggender, indkøb m.m. 
- Træffes bedst mandag, torsdag og fredag 


