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Næste weekend er der

Arbejdsweekend
Kære forældre og elever!

I Weekenden den 24.-25. september er der arbejdsweekend. Vi glæder 
os rigtig meget til at se jer alle sammen til nogen hyggelige og produktive 
dage!

Lørdag mødes vi kl. 09.30 og slutter kl.16.00
Søndag mødes vi kl.09.30 og slutter kl.14.00

Arbejdsweekenden er altid præget af god stemning, og det er en god 
mulighed til at lære hinanden at kende på tværs af klassetrinene. 
Vi starter dagen med fælles morgenmøde hvor vi får lidt morgenbrød og en 
kop te/kaffe. Kl.12.00 spiser vi fælles frokost som madholdet har 
organiseret og gjort klar til.

Arbejdsopgaverne i år består blandt andet af :

• Rotteværn rundt klubben
• Understøttelse af SFOéns terrasse
• Maling
• Lave puder til lærernes udendørs pauserum
• Madlavning – 8 forældre skal medbringe 20 boller hver, og 
organisere frokosten. Meld jer til opgaven hos Irdi på
cafe.michaelskolen@gmail.com
• Bygge bænk under kastanjen 

Derudover har skolens fondsgruppe været så heldige at modtage penge fra 
Matas fonden til at plante flere buske og træer på skolen. Eleverne skal 
selv plante, men der skal graves og gøres klar på arbejdsweekenden.

Der er brug for både børn og voksne begge dage, og vi glæder os til at se 
jer alle sammen til arbejde og hygge!

Husk:
• Det er vigtigt at komme til tiden af hensyn til planlægningen
• At sætte navn på værktøj
• At tage arbejdstøj på der kan tåle snavs og maling
• At I byder ind med en uundværlig arbejdskraft og er med til  at
  vedligeholde og gøre Michael Skolen smukkere.
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Matasfonden skænker skolen træer

Kære forældre!
Vi på Michael Skolen er så heldige at have modtaget lidt mere end 14.000 
kroner fra Matasfonden til indkøb af træer.
Et hegn med nødder, hyld, syren (i alt 30 stk.) og pigeonæbler (20 stk.) 
tænkes plantet i skel til marken. Frugtlunde med 10 pære- og 10 
æbletræer skal finde plads mellem børnehave og klub.
Vi har brug for jeres hjælp til forberedelse af plantningen! Især gyldenris 
og brændenælder skal ‘nedlægges’ på marken - og ca 70 plantehuller graves 
(vi har jordbor :-))
Træplantningen vil foregå med eleverne i ugen inden efterårsferien. Vi 
glæder os!
Forberedelsen vil især foregå om lørdagen til arbejdsweekenden. Vi håber 
på jeres indsats – tak.

Frivillige til butikken Under Kastanjen søges

Butikken har brug for flere frivillige, såfremt vi fortsat skal kunne holde 
åbent flere gange om ugen.
I får grundig oplæring og supervision, samt mulighed for at handle til 
indkøbspris.
Interesseret - så kontakt Pia på: ververs.pia@gmail.com

Butikken holder åbent i den kommende arbejdsweekend
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Kalenderen

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet, som har været berammet til onsdag den 14. 
sept., er blevet flyttet, således at repræsentantskabet vil holde møde på 
onsdag den 21. september. Indkaldelse til og dagsorden for mødet er 
blevet udsendt til repræsentantskabet.

September

Onsdag d. 7. 2. klasse forældremøde

Mandag d. 12. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Torsdag d. 20. 6. klasse forældremøde kl. 18.30

Onsdag d. 21. Repræsentantskabsmøde

Lørdag d. 24
Arbejdsweekend

Søndag d. 25.

Onsdag d. 28. 1. klasse forældremøde


