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SKOLESTART
Thisted Kommunes folkeskoler begynder mandag den 13. august 2018.
Bedsted Skole:
Alle møder
kl. 07.50 – 13.50
Busser og skoletaxa kører til disse tider.
Der er fælles morgensang fra kl. 7.50 - 8.20,
hvor forældre meget gerne må deltage.
Herefter er der forældrekaffe indtil kl. 9.00.
Campus10:
Alle møder

kl. 08.00 – 13.20

Hannæs-Østerild Skole:
Alle elever møder
kl. 08.00
Og har fri efter deres nye skema.
Der er forældrekaffe på kanden frem til kl. 9.00
på alle afdelinger.
Hanstholm Skole:
Alle elever møder
kl. 08.00 – 14.00
De 2 første lektioner sammen med klasselærer
– resten af dagen efter normalt skema.
Der vil blive serveret kaffe i SFO til forældre
med børn i indskolingen.
Hurup Skole:
Alle elever møder
kl. 08.00
Alle elever har fri efter deres skema.
Forældre til børn i børnehaveklassen, 1. klasse
og 7. klasse er meget velkomne fra
kl. 8.00 – 10.00
Vi serverer forældrekaffe på skoletorvet fra
kl. 9.00 – 10.00.
Køreplaner for busserne kan ses på
www.nordjyllandstrafikselskab.dk eller
forældreintra.
Buskort er udleveret før sommerferien.

Koldby Skole:
0. – 3. kl. møder
kl. 08.00 – 14.00
4. – 6. kl. møder
kl. 08.00 – 14.15
Forældre er meget velkomne i klasserne indtil kl. 9.15, hvorefter der er kaffe på kanden
indtil kl. 9.45!
Klasserne følger normalt skema fra kl. 9.30.
Skolebussen NT332 kører efter planen.
Buskort er udleveret før sommerferien.
Se køreplan på forældreintra.
Nors Skole:
0.-6.kl. møder
kl. 08.00 – 14.00
Forældre er meget velkomne til at deltage
i tidsrummet kl. 8.00 - 9.30.
Der er kaffe på kanden.
Rolighedsskolen:
0.- 6. kl.,
Sprogklassen og
Rolighedsklassen møder
kl. 8.00 - 14.00
Der serveres kaffe for forældre til 0. kl. elever
kl. 8.30 - 9.30.
Østermølleafdeling:
Indskoling, Mellem, Special og Ungdom:
Forældre er informeret om mødetid.
Taxa kører.
Sennels Skole:
0. til 3. klasse møder fra
kl. 8.00 til 14.00
4. til 6. klasse møder fra
kl. 8.00 til 14.30
Forældre er meget velkomne fra kl. 8.00
Der serveres kaffe for forældre til 0. og
1. klasse fra kl. 9.00 i skolekøkkenet.
Sjørring Skole:
0. til 9. klasse møder fra
kl. 7.45 til 13.45
Køreplaner for busserne kan ses på
www.nordjyllandstrafikselskab.dk.
Alle forældre er velkomne, og vi serverer kaffe
i gymnastiksalen.

Snedsted Skole:
0.- 9.
kl. 8.00 – 14.00
Busserne kører umiddelbart efter sidste time.
Nye køreplaner kan ses på Skoleintra senest
i uge 32.
Forældre er velkomne fra kl. 8.00 – 10.00,
og der serveres kaffe for forældre til 0. klasse
i skolens kantine.
Trombakken:
Alle elever møder fra
kl. 08.00 – 14.00
med mindre andet er aftalt med Trombakken.
De elever, der skal bruge taxa-kørsel får besked
via Taxa senest i uge 32.
Tilsted Skole:
Alle møder

kl. 08.00 – 13.00

Tingstrup Skole:
Børnehaveklasserne møder kl. 9.00 – 13.15
1. - 3. kl. møder
kl. 8.00 – 13.15
4. - 9. kl. møder
kl. 8.00 – 14.00
Vestervig Skole:
0.– 6. kl. møder
kl. 07.45 - 13.45
0. og 1. klasses forældre er velkomne fra
kl. 7.45 – 10.00
Der serveres kaffe fra kl. 9.00.
Østre Skole:
Alle klasser møder
kl. 08.00 – 13.45
Skolebusserne kører. Køreplaner for busserne
kan ses på www.nordjyllandstrafikselskab.dk
Forældre er meget velkomne.
Der er kaffe på kanden til forældre i
indskolingen fra kl. 9.00.
Flex: De elever, der skal bruge taxa-kørsel
får besked via Taxa i uge 31.
Velkommen til et nyt godt skoleår.

