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Lejr: 4.kl.på vej til Samsø, her er 
de læsset af med cykler i  Odder  

Kunstlotteri 
Du har nu mulighed for at støtte 8. 
klassesturen og samtidig være 
med i den spændende 
lodtrækning om unikke 
kunstværker. 

Vi lancerer et nyt koncept, som 
passer fint med de muligheder, vi 
har nu. Et kunstlotteri. Salget af 
lodder starter nu. Du kan se 
værkerne her i fredagsbrevet. 

Du køber på 
mobilepay på 
nummer 4511PW. 

Lodderne koster 
100 pr. stk. 

Du kan købe alle de 
lodder du vil, jo flere du 
køber, jo større er 
chancen for at vinde et 
kunstværk.Der kommer 
flere udtrækninger. 
Sidste trækning falder 
sidst i november. 
Vinderne får direkte 
besked. 

Vi glæder os til at 
trække lige netop dig op 
af bowlen! 
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Find Birtha! 

 

Nogle børn havde set ild og røg i det fjerne på marken - og så måtte alle ud at se, hvad der foregår 
(bondemand brændte lidt halm og træ af) 
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Seje skaterpiger fra 
6.klasse 

 

Flere værker til lotteriet… og der følger flere hver uge - hold øje med fredagsbrevet!  

Værkerne er af følgende kunstnere - forsøg selv at matche værk og kunstner:-) : Sanne Lind  “Englebasse“, 
Søren Wullum “Frieren”, Søren Wullum “Palle Positiv”, Heidi Biehlfeldt “Suppehøne”, Niels Rahbæk, Sonny 
Schneider, Cilla, Alice Jacobsen 
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Nyt fra bestyrelsen - DIGITAL GENERALFORSAMLING 
 
Bestyrelsen holdt møde i tirsdags og forberedte de sidste ting til generalforsamlingen. Den foregår 
online i år, og vi ser frem til at kunne afholde den på Google Meet. Vi arbejder stadig på at sikre 
teknikken, herunder evt. afstemninger. 
 
Vi har genoplivet Udvalget for Sikker Skolevej, og vil arbejde med løsninger over det næste stykke 
tid. Tag fat i os, hvis du vil deltage eller kan hjælpe på anden vis. 
 
Vi har 7 medlemmer plus 2 suppleanter i bestyrelsen. Alle deltager på bestyrelsesmøderne, hvor 
også Marie skoleleder og Asger deltager. Derudover kommer Mikkel SFO-leder ofte forbi og vi har 
enten Malene fra kontoret eller en anden medarbejder med til sparringsrunder og indsigt i relevante 
emner. 
 
Til generalforsamlingen er der hvert år valg til bestyrelsen. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I 
år ser valget således ud: 
4 nuværende medlemmer er ikke på valg - de sidder indtil næste år. 
2 nuværende medlemmer genopstiller 
1 nyt medlem skal vælges 
2 nye suppleanter skal vælges 
 
Suppleanter deltager på lige fod med resten af bestyrelsen, men har ikke stemmeret. 
Lyst er det vigtigste - og derudover leder vi efter kompetencer indenfor økonomi/regnskab, 
ledelse, pædagogik, IT og kommunikation, bygningskonstruktion og vedligehold samt 
kreative fag. 
 
Skriv til os, hvis du gerne vil deltage: Kirsti Haven, Jacob Sterlie, Berit Secher(genopstiller ikke), 
Kristian Lassen, Thorbjørn Munck(genopstiller), Karl Skov-Hansen(genopstiller), Eva Kruse Larsen. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 

 

Husk Madpakker i næste uge - pånær mandag 
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