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Ugebrev                    04.06.2021  

KALENDER 

Lørdag  5. juni  Grundlovsdag 

Onsdag 23. juni Sidste skoledag   

Onsdag 11. august 1. skoledag efter sommerferien 

 
 

 
Kære forældre i BH-kl./1. klasse 

Vi har dejlige stunder i klassen, børnene er ihærdige, men frikvartererne trækker vildsomt i 

dem, særligt når solen er fremme. Vi har stadig dansk på skemaet og det går rigtig godt. Husk 

at give børnene ekstra tøj med, så længe der er så ustadigt et vejr. God weekend.  

Med venlig hilse Helene 

 
Kære forældre i 2./3. klasse 

I denne uge har det stået på shorts og sommer, og solen kalder på alle. Eller sker der ikke 
noget nyt. Skrivning, læsning, fløjte og sang er stadig på programmet og som man kan se på 
billedet forneden har klassen bl. andet lavet ord med udvalgte bogstaver.  
Klassen er begyndt at øve op til sommerafslutningen – hvis der ellers bliver nogen. Men så 
må vi finde en anden anledning.  
 
Rigtig god weekend til alle.  
 
Med venlig hilsen Lone 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Kære forældre i 4./5. klasse 

I denne uge fik klassen fulgt op på det, vi manglede fra perioden med botanik. Naturen har vi 

jo lige udenfor klasseværelset. Blomster og blade blev iagttaget på tæt hold. Det resulterede i 

mange fine beskrivelser og tegninger. I engelsktimerne har vi taget hul på en ny historie, 

hvor børnene udviser stor sikkerhed i udtale af nye tekst. Det var med stor glæde, at vi kunne 

byde velkommen til Lilje. Vi håber, at hun bliver rigtig glad for at være en del af 

klassefællesskabet. I næste uge underviser Jannick i zoologi. Det er i det hele taget dejligt at 

opleve den gode stemning der er børnene imellem. En herlig blanding af arbejde, leg og 

glæde. God weekend til jer alle. 

God weekend til jer alle - Kærlig hilsen Britta 

Kære forældre i 6./7. klasse 

Denne uge begyndte vi at tale om puberteten og hvordan kroppen forandrer sig i løbet af 

denne tid. Vi brugte denne uge til at tale om den mandlige og kvindelige anatomi. Eleverne er 

hidtil meget interesserede i emnet. De lyttede så godt efter, og da jeg gik rundt og talte med 

dem individuelt eller i mindre grupper, var jeg i stand til at besvare deres mange spørgsmål. I 

næste uge vil vi fokusere på alle de store følelser, der flyver rundt i deres hoveder lige nu. Vi 

har også en time tirsdag, hvor klassen bliver delt i drenge og piger for at skabe rum til at 

stille spørgsmål. Jeg vil besvare pigernes spørgsmål, mens Vidthdyan vil tale med drengene. 

Mandag byder vi velkommen til en ny pige, Josefine, i vores klasse. Det er dejligt at se vores 

klasse vokse. 

Jeg ønsker jer alle en fantastisk weekend. 

 

Kærlige hilsner Viola  
 

Kære forældre i 8./9. klasse 

Vi har i denne uge forsøgt at gøre Kunstbetragtningsperioden færdig – den blev afbrudt, da 

skolerne lukkede ned i december. Vi har set på nogle bemærkelsesværdige kunstnere, såsom 

Pieter Bruegel den Ældre, Toulouse-Lautrec og Van Gogh. I den kommende uges hovedfag 

runder vi emnet af (Edvard Munch) samtidig med, at vi gør det samme med emnet poesi – 

hvad siger digte og poetiske tekster os? I den efterfølgende uge vil Vidthdyan tage en intensiv 

fysik-uge. 

I engelsktimerne fortsætter arbejdet med ”Oliver Twist” og engelske sange. I dansk tager vi – 

udover danske sange – fat om nogle eventyr af H. C. Andersen. Og i musiktimerne står 

Debussy og hans impressionistiske musik på skemaet.  

På tirsdag kommer der en gæst til klassen, og fra klokken 10:30 til kl. 14 (eller deromkring) 

er emnet seksualundervisning. Underviseren er en sundhedsplejerske, Helle, som skolen har 

benyttet en del gange tidligere. Det koster 2500 kr. plus kørsel, som skolen betaler. 

Rengøringen og dukseopgaverne påhviler i den kommende weekend Alberte S og Clara Idun. 

Med venlig og forårsstemt hilsen – Hans Peter Rasmussen 


