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Ny frugtordning
Kære forældre på Michael Skolen

Vi har fået mulighed for at indføre en fælles frugtordning - med økologisk frugt 
eller grønt til hver elev ugentlig for ca. kr. 15,50 - heraf brugerbetaling kr. 6,05.

Vi har fra Miljø- og Fødevareministeriet/NaturErhvervstyrelsen modtaget 
tilsagn om tilskud til økologisk skolefrugt og -grønt. I alt kr. 112.000 i dette 
skoleår.

Formålet med tilskuddet:
"Skolefrugt- og grøntordningen er en effektiv måde at få børn til at spise mere 
frugt og grønt. Børn, der spiser sundt i løbet af dagen, er mere koncentrerede, 
mindre syge og trives bedre. Meget frugt og grønt forebygger overvægt, 
hjerte-karsygdomme og type 2-diabetes. Derfor har EU-Kommissionen vedtaget  
en skolefrugtordning, der skal give skoleelever bedre adgang til frugt og grønt."

Tilskuddet kommer fra EU og dækker maksimalt 75 pct. af udgifterne excl. 
moms. Eleverne vil kunne spise frugt og grønt for i alt kr. 186.667,- med dette 
tilsagn.

Et engangsbeløb på kr. 242,- pr. elev for hele dette skoleår håber vi, at I kan 
bidrage med. Ellers er der mulighed for at ansøge Skoleforeningen.
Beløbet tænkes opkrævet med skolepengene i december.

I denne uge har eleverne fået 150 kg frugt. Vi skal lige have lidt indkøring i det 
praktiske - og i den omsorgsfulde håndtering af naturens gaver. Al frugt bør jo 
spises. I skoletiden.
Hver uge i dette skoleår vil kunne indkøbes ca 200 kg. 

En fælles frugtordning giver særlige muligheder. Vi kan veksle mellem 
forskellige frugter og grøntsager. I nogle klasser og perioder vil frugten blive 
skåret over og delt rundt i skåle - i andre spises nemt en hel frugt ad gangen. 
Affald samles og anvendes til kompost. Måske kan kerner og frø forsøges spiret 
til en lille ‘plantebørnehave’. 
At deles om frugt og grønt giver gode opgaver, idéer og begejstring, undring, 
glæde.

Vi vil være taknemmelige for jeres opbakning. 

Eventuelle kommentarer er velkomne - gerne inden 1. september. Tak.

Mange hilsener

Lærerne og Bestyrelsen



så spiller musikken igen
Kære alle

Velkommen til det nye skolerår.

Så er vi startet på instrumentalundervisningen.

Når jeres barn spiller musik, er den daglige øvning hjemme vigtig og 
altafgørende. Vi vil derfor anbefale jer at anskaffe nedenstående, så der 
er basis for en sund og god hjemmeøvning.

For alle som spiller musik: 

1 nodestativ pris 100 kr. 

Hvis man ikke selv kan stemme instrumentet: en tuner 
pris 65 kr. (kan findes som app til nogle telefoner).

 
Celloer: bedes have en celloholder 
130 kr. (Skal også medbringes på skolen til orkester)

Fløjter og klarinetter: bedes have en holder til 
klarinetten eller fløjten (Skal også medbringes på 
skolen til orkester)
Holder til klarinet 105 kr.
Holder til tværfløjte 105 kr.

Jeg vil gerne lave en samlet bestilling så vi kan få gratis fragt.

Jeg bestiller søndag d. 30. august, så skriv hvad i ønsker at bestille til 
lundsgaardmalene@gmail.com

Hilsen Malene L. og Musiklærerne

mailto:lundsgaardmalene@gmail.com


Kalenderen

   

Se mit lille æbleskrin
formen er så rund og fin

skjult for øjet dybt derinde
du et stjernerum kan finde

Der er gemt en lille skat
hviler lange vinternat

vågner så på solens bud
folder til et træ sig ud

Fromt det strækker kviste små
op imod det himmelblå

stjerneblomster, stjernesne
skænker engle æbletræ

   

August

Mandag d. 10. Første skoledag efter sommerferien

September

Lørdag d. 5. HØSTFEST


	August
	September

