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Ugebrev             05.02.2021  

KALENDER 

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

 
 
 

Ved en beklagelig fejl blev ugebrevet desværre ikke sendt ud i 
fredags. 
Det kommer derfor her med ”gamle” nyheder. 
Nyt udsendes i morgen 
Venlig hilsen  
kontoret. 

 
Kære forældre i BH-kl./1. kl. 
Endelig oprandt beskeden om, at børnene igen må komme i skole. Jeg glæder mig til at se og 
være sammen med dem i mere naturlige omgivelser. Den sidste uge har jeg oplevet en 
afmatning af flere af børnene, måske har det også noget med utålmodighed at gøre, da de ved, 
at de snart skal i skole igen. Jeg vil gerne at børnene bringer den brune mappe, 
opgavehæfterne, snittekniv og deres håndværksting med. Vi færdiggør det på skolen. God 
weekend.  

 
Med venlig hilsen Helene 
 

 
Kære forældre i 2./3. klasse 
Endelig! Nu kan vi vende tilbage til hverdagen. Det bliver skønt at se ungerne igen. Og tak for 
et hyggeligt forældremøde, omstændighederne på trods. 
Hvordan hverdagen så kommer til at se ud, har jeg ikke helt styr på endnu, da skemaet bliver 
ændret lidt, nu eleverne ikke må holde frikvarter på samme tid. Men det skal jeg aftale med 
Hele og Britta i morgen. 
På mandag flytter vi så ind i træbygningen, og jeg er godt i gang med at indrette lokalet. Det 
skal nok blive hyggeligt. I den forbindelse vil jeg minde om at alle skal have farver, fløjter og 
hæfter med, når de møder mandag. 



Næste fredag fejrer vi fastelavn, så der er lidt tid til at finde den helt rigtige udklædning. Det 
bliver skønt at kunne se frem til en skolefest – dem har der ikke været så mange af det sidste 
års tid. 
Det er alt hvad jeg har for denne gang. Som jeg sagde på forældremødet, vil I få nærmere 
besked ang. restriktioner mm når skolen får besked. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 

 
Kære forældre i 4./5. klasse 
Selvom det har været endnu en god uge online, så glæder vi os meget til at komme i skole på 
mandag. Det bliver skønt, at kunne se hinanden i virkeligheden igen. Vi holder fastelavn på 
fredag. Klassen har haft en del grammatikøvelser og det vil vi fortsætte med i næste uge. Jeg 
vil lige minde om forældremødet tirsdag kl. 17.00 på Zoom. 
God weekend.  
God weekend til jer alle. 
 
KH Britta 
 
 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Denne uge gik vi videre til årets andet hovedfag-emne. Denne gang handler det om tal - og 
ikke kun de positive. Faktisk taler vi mest om det negative tal. For nogle elever er dette noget, 
de allerede har lidt været igennem i deres gamle skole, men for mange er det en helt ny 
verden. Vi hjælper hinanden med at udforske, hvad der sker på den anden side af 0. 
Nyd jeres weekend mine venner. 
  
Med venlig hilsen Viola 
 
 

Kære forældre og elever i 8./9. klasse 
Den står jo stadig på computeriseret undervisning i alle timerne. Arbejdet med de 
selvstændige opgaver – hvor eleverne arbejder frigjort fra skærmen med et selvvalgt emne – 
virker arbejdsomme og giver vist et fint udbytte rent lære-mæssigt. 
Vi kommer ikke til at se hinanden rigtigt et stykke tid endnu, så vi må vælge arbejdsemner, 
der giver masser af mening – f. eks. Europas geografi, som er det, vi arbejder med i øjeblikket. 
I samfundsfagstimerne ser vi på de store religioner og på, hvordan disse har så stor 
indflydelse på livet og politikken i vor tid. 
Niende klasse skal på tirsdag komme på skolen kl. 13:30 for at vælge uddannelsessted. Alle 
har fået brev om det. Ring til mig, hvis der er noget at spørge om. 
Andrii er begyndt i klassen – det er dejligt at se ham ”sammen” med os hver dag. 
Måske vil I forældre også være så rare at minde børnene om, at det ikke er for sjov, at der er 
skrevet to idrætstimer på skemaet. 
Desværre er det ikke muligt for os at fejre fastelavn på næste fredag – det må klares på 
værelserne, i hjemmene eller på anden måde. 

 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 


