Ude-tilladelse

Skema for 8.kl. - og nye elever i 9. klasse
Når man går i 8. klasse får man visse privilegier - og
opgaver, som vi gerne vil have, at I bakker op om.
Klassen må blive inde i frikvartererne, såfremt man
har lyst til at sidde og snakke eller læse. Leg og
boldspil sker fortsat i skolegården.
Eleverne har desuden mulighed for at få lov til at
forlade skolen i det store frikvarter, hvis forældrene
giver skriftlig tilladelse til dette. En tilladelse der er
nødvendig, da forældrene har ansvaret for eleven i
den periode, de er væk fra skolen.
Når man forlader skolen i frikvarteret, er det ikke
tilladt at opholde sig i Lyngby Storcenter – man må
gå derned, hvis man har et ærinde og forlade centret
igen, men man må ikke opholde sig der. Dette er et
ønske Lyngby Storcenter har rettet til skolerne i
området, da de har haft en del vanskeligheder med
skolelever, der har holdt frikvarter i centret.
Eleverne skal fortsat medbringe frokost hjemmefra,
og må ikke medbringe sodavand, chips , slik, søde
ting mm, hvis de har være ude i det store frikvarter.

Såfremt I giver ude-tilladelse, benyttes denne også
som tilladelse til f.eks at gå udenfor skolen i
forbindelse med indkøb til Høstmarked,
gruppearbejde på Lyngby hovedbibliotek, og at man
selv må tage tog eller bus hjem fra skoleudflugter
etc. i løbet af året.
Husk: det er kun i spisepausen, man har udetilladelse. Overholdes reglerne ikke, kan tilladelsen
inddrages midlertidigt eller for resten af skoleåret.
Eleverne i 8.klasse har i løbet af dette skoleår
mulighed for at tjene penge til næste års studietur.
Derfor har 8. klasse retten til at sælge kaffe m.m.
ved Foin - festen, og ved deres skolekomedie må de
tage entre etc. Desuden står 8. klasse for skolens
mad-bod, hvor der sælges lidt mad, som kan være
supplement til de andre elevers madpakke.
Vi håber, I vil bakke disse arrangementer op, måske
hjælpe med en kage eller andet til deres mad-bod.
Venlig hilsen,
Rasmus Kjær og Christa Bonde
Skemaet nedenfor udfyldes, printes ud og afleveres
til klasselæreren.

Ude-tilladelse for 8.+9. skoleår.

Elevnavn:__________________________
Klasse:________________
Undertegnede giver tilladelse til at mit barn må
forlade skolens område i det store frikvarter, at de
selv må tage hjem fra centrale trafikpunkter, når vi
er på skoleudflugt - samt i forbindelse med opgaver,
hvor man bliver sendt ud i lokalområdet for at løse
opgaver, gå på biblioteket etc.

______________________________________
Dato
Hjemmets underskrift

Afleveres udfyldt til klasselæreren

