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Vigtigt om S-tog og Herlev skolebussen
Der kører ikke S-tog mellem Valby station og Herlev Station i 
perioden 1. juni til 26. august.
I stedet kører der togbusser, og det tager altså noget længere 
tid med togbusser.
Skolebussen fra Herlev Station vil stadig køre kl. 8.25 så de, der 
kører med S-tog, skal tage noget tidligere hjemmefra.
I kan læse mere om det her:
http://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-
drift/andringer-i-trafik-og-drift/togbusser-mellem-frederikssund-
og-valby-over-sommeren/

Samtykkeerklæringer igen-igen
Kære alle på Michael Skolen

Tak for de mange underskrevne samtykkeerklæringer I har 
afleveret. Nu viser det sig imidlertid at den erklæring, I har 
underskrevet, ikke har den rigtige ordlyd i forhold til det, den 
nye lov kræver. Undskyld! Men vi er nødt til at gøre det igen!
Det betyder, at der med Den store Konvolut, som kommer i 
begyndelsen af uge 22, vil ligge en ny samtykkeerklæring, som 
jeg vil bede jer underskrive og aflevere. Suk, hjerte – men brist 
ej.

Musiktilmeldinger
Der er til gengæld ikke noget forkert i de musiktilmeldinger, som
blev sendt ud på mail i tirsdags. Ligesom sidste år er det sådan 
nogen smarte nogen, som I kan downloade til skrivebordet, 
åbne og udfylde elektronisk. Gemme og så maile tilbage til mig.
Hvis I foretrækker godt, gammeldaws, analogt papir (og det er 
helt fint med mig;-), så har jeg en hel stak tilmeldinger liggende 
på kontoret, som I bare kan komme og hente/udfylde.

Sommerferieaktiviteter i Herlev og Ballerup kommuner

Vi har fået de små foldere om sommerferieaktiviteterne i Herlev 
og Ballerup kommune, og interesserede kan hente dem hos

Peter på kontoret
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Kalenderen

Hvis nogen har
undret sig over
det ”snevejr”, vi
har haft over
skolen i ugens
løb, så er det
såmænd bare
pilekrattets små
”gæslinger”, der
eksploderer i
myriader af frø.

Maj

Onsdag d. 16. 8. klasse på Teknisk Museum

Torsdag d. 17. 5. klasse til Olympiade

Onsdag d. 23. 9.-10. klasse forældremøde

Fredag d. 25. 5. klasse på Glyptoteket

Mandag d. 28. 6. klasse til Bornholm

Onsdag d. 30. 4. klasse musikaften kl. 16.30

Juni

Fredag d. 1. 6. klasse kommer hjem fra Bornholm

Mandag d. 4. 7. kl. på krydstogt med ”Fylla”

Tirsdag d. 5. 4. klasse til Trelleborg
Grundlovsdag - fridag

Onsdag d. 6. 3. klasse musikaften kl. 16.30

Torsdag d. 7. 4. klasse hjem fra Trelleborg

Fredag d. 8. 7. kl. kommer hjem krydstogt med ”Fylla”

Fredag d. 15. Sommerfest kl. 17.00

Fredag d. 22. Sidste skoledag inden sommerferien 



Kære Forældre, Vi har desværre været nødsaget til, at lave nogle ændringer til 

den allerede udsendte oversigt over Cafétjanser. Datoerne er de samme, men der er 

lavet en ny klassefordeling. Oversigten gælder for resten af skoleåret. Noter venligst i 

kalenderen, hvornår det er jeres barn/børns klasses tur til at have Café. 

Herunder kan I se den nye fordeling: 

Alle klasser har én Cafétjans i løbet af skoleåret, hvor det er forældrenes indsats, der bærer opgaven. 
Det forventes, at alle forældre på den ene eller anden måde kan bidrage til opgaven. 

Skoleforeningen tager kontakt til klassens praktisk valgte forældrerepræsentant med nærmere 
oplysning om alt det praktiske.

På forhånd tak for jeres gode indsats og hjælp.

Venlig hilsen Skoleforeningen



Sælg dit eget håndværk i 

Butikken 
Under Kastanjen
Du er velkommen til at sælge dine varer fra butikken.

- Varerne skal have et udtalt håndværksmæssigt præg

- Butikken er uden ansvar for disse.

- For at kunne få en plads i butikken, skal du betale 10%
af din omsætning.

- Afregn direkte på butikkens bankkonto: 8401 1513938.

- Der kan ikke foregå betaling til butikken, men der
skal afregnes til din egen bankkonto via MobilePay.

- For at sikre en vis fornyelse i sortimentet, skal varer
der handles udskiftes efter 2-3 måneder.

Kom ned i butikken i åbningstiden eller kontakt os på: 
butikken.u.kastanjen@gmail.com 

Vi glæder os til modtage mange skønne ting!

Butikken 
Under Kastanjen

Butikken 
Under Kastanjen



Bliv frivillig i 

Butikken 

Under Kastanjen
Ideen med Butikken under Kastanjen er at give forældre, elever, lærere og øvrige med 
tilhørsforhold på Michael Skolen en nem tilgang til økologiske og biodynamiske dagligvarer.
Butikken drives ved frivilligt arbejde af forældre, lærere og tidligere forældre på skolen. 
Den har eksisteret siden julebasaren 2006, hvor den havde første åbningsdag.

Butikken Under Kastanjen sælger blandt andet:

Helios helsekostvarer
Aurion mel og gryn
Lækre postejer fra Mølle Skovly
Weleda kosmetik
Et udvalg fra Mercurius
Sonett rengøringsmidler
Hjemmelavet legetøj og håndarbejde
Postkort
Et stort udvalg af farver
Eurytmisko

Der er masse af opgaver man kan være med til, så du 
kan vælge de opgaver der passer ind i dit liv og din hverdag:

Pakke varer ud

Slæbe varer ned

Tømme skrald

Støvsuge

Støve af

Ordne brød-bestillinger

Status 

Hovedrengøring

Vagter i butikken morgen eller eftermiddag

Vagter i butikken på arbejdsdage, til lørdagsskoler og fester

Generel oprydning

Kontakt: butikken.u.kastanjen@gmail.com hvis du vil melde dig som frivillig eller hvis du bare vil vide mere.

Butikken 
Under Kastanjen
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