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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
Alle forældre i 2.-11. klasse har nu fået tilsendt årets musik-
tilmeldingsseddel på mail og musiktilmeldingen kan også hentes 
her:

http://www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/Musik.pdf
Husk at den skal gemmes på din computer for at virke.

Der er mange der har mailet den elektroniske blanket, og der er 
mange der har fået en papirblanket og afleveret den. Og tak for 
dem alle. Nu mangler vi bare de sidste. Hent en blanket på 
nettet eller kom ind og hent en på kontoret, så vi kan få alle 
med. Det er så vigtigt!!
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Kalenderen
Maj

Mandag d. 28. 6. klasse til Bornholm

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

Torsdag d. 31. Audonicons bogbus kommer kl. 14.00

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


	uge_21-18
	Cafetjanser_2018_rev_final

