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Ugebrev             29. januar 2021  

KALENDER 

Tirsdag    2. februar 2./3. kl. – Forældremøde kl. 17:00 (online) 
Tirsdag    9. februar 4./5. kl. – Forældremøde kl. 17:00 (online)  
Mandag 22. februar Vinterferie (Uge 8) 

 
 
Kære forældre 
Desværre får vi ikke eleverne tilbage i skole i denne omgang, men det var nok ikke så 
overraskende. Vi håber på, at de yngste klasser kan komme tilbage tidligere, men vi må se, 
hvordan det hele kommer til at gå. Ellers er perspektivet jo nu d. 28.februar. 
Kontakt os endelig, hvis der opstår noget omkring behov for pasning eller, der er andre 
problemstillinger, vi kan hjælpe med. Der er ingen tvivl om, at det kan være en meget 
udfordrende situation for nogle børn bl.a. med den megen skærmtid. 
Håber dog, at det går godt rundt om i hjemmene. 
Hvis der er behov for nødpasning/nødundervisning kan jeg kontaktes på 2427 1597. 
 
Venlig hilsen Vita 

 
 

Fripladstilskud 
Det årlige fripladstilskud fra ministeriet er nu fordelt til ansøgerne. Enkelte ansøgere er ikke 
berettiget. Der kommer senere brev til den enkelte familie. 
 
Venlig hilsen kontoret. 
  
 
Kære forældre i BH-kl./1. kl. 
Tak for et godt forældremøde i tirsdags. Børnene tog godt imod opgaven med at snitte en 
mus. Der var desværre nogen, der også snittede sig i fingeren. Opgavehæfterne kan børnene 
arbejde med, som de selv vil, dog vil jeg indimellem spørge ind til, hvad de laver I dem, og 
hvor langt de er. God weekend.  
 
Med venlig hilsen Helene 
 
 

 



Kære forældre i 2./3. klasse 
Jeg vil blot minde om online forældremødet på tirsdag kl. 17:00. Vi skal bruge det samme 
link, som eleverne bruger. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 

 
Kære forældre i 4./5. klasse 
Endnu en uge med online undervisning er gået, og den er gået godt. Det har været et dejligt 
og varierende forløb med dansk, regning, tysk og engelsk på skemaet. Ugens højdepunkt var 
nok de to timers håndarbejde onsdag. Det var tydeligt, at mærke, hvor meget klassen havde 
savnet at arbejde med hænderne. Så der blev nålefiltet på livet løs, alt imens der blev 
hyggesnakket og indimellem bredte der sig en dyb stilhed. Vi holder forældremødet tirsdag 
den 9. februar kl. 17.00 online på Zoom. I logger på med det samme link som børnene bruger. 
Bemærk, at Louise står for undervisningen på onsdag.  
 
God weekend til jer alle. KH Britta 
 
 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Tak for et dejligt forældremøde. Det er virkelig rart at se, hvor meget der er muligt selv i 
disse online tider. Nedlukning forlænges til slutningen af februar, hvilket betyder, at jeg 
sender en e-mail med en mere detaljeret plan i løbet af weekenden. I vil være i stand til at 
hente håndarbejdsmaterialer og hæfter i skolen. Vi vil også tilføje endnu en fagtime eller to til 
vores ugentlige skema. 
Med hensyn til klassen kan jeg med glæde sige, at vi nyder skoledagen sammen. Børnene er 
meget tålmodige over for hinanden og den teknologi, som vi er afhængige af i øjeblikket. Det 
er en glæde at undervise i denne dejlige klasse, og jeg ser frem til de næste par uger. 
Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend. 
 
Med venlig hilsen Viola 
 
 

Kære forældre og elever i 8./9. klasse 
Ja, så fik vi lige lidt længere tid til at arbejde online – det bliver vel en vane på et tidspunkt, 
om end vi alle sammen længes voldsomt efter at mødes rigtigt i skolen igen. 
I hovedfag har vi skiftet det overordnede emne – historie – ud med et nyt: Europa. 
Vi ser på nogle lande af dem, vi tit nævner i smågrupper, som f. eks. Det Tidligere Jugoslavien, 
Benelux-landene, Den Iberiske Halvø m. fl. Eleverne laver stadig tekster og illustrationer til 
arbejdshæftet, som vi arbejder på hver eneste skoledag. 
Viola har igen fået tre timer i klassen, hvilket hun har glædet sig til. Matematikken fortsætter, 
og det samme gør engelsk, dansk og samfundsfag, hvor vi er begyndt at se på verdens store 
religioner for at forsøge at forstå nogle af de store konflikter, hvor netop det religiøse ofte 
spiller store roller. 
Fra på mandag byder vi en ny elev velkommen. Andrii begynder, og vi håber, han kommer til 
at får en god tid her i skolen og klassen. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 


