
  

 

 
 
Ugebrev                      04.02.2022  

Kalender  
Fredag 18. februar Fastelavnsfest i skoletiden  

Uge 8 21.-25 februar Vinterferie  

 

Skolen og Morgenfruen: Vedr. corona samt anbefalinger. 
Gentagelse: 
For at passe godt på hinanden og for at forsøge at holde vores ansatte på benene, vil vi fortsat 
tage vores forholdsregler. Det vil sige fortsat skærpet opmærksomhed på smitteveje m. 
afspritning, håndvask og rengøring. Fortsat omtanke i forhold til samvær, og fortsat regel om, 
at eleverne og børn i Morgenfruen skal være raske, når de møder op. 
 
Når man har været syg, skal der gå mindst 4 DØGN fra positiv test eller symptomudbrud, før 
man kan komme i skole eller dagtilbud, men man kan under ingen omstændigheder 
komme, hvis der stadig er symptomer. Dog kan lidt restsymptomer, som f.eks. let hoste 
være okay, men da vil jeg gerne kontaktes forinden. 
 
Hvis man er symptomfri, men testet positiv, skal der gå mindst 4 DØGN, før man kan 
komme tilbage. 
 
Tak for jeres forståelse og opbakning. 
 
Mange hilsner 
Vita  - Tlf. 2427 1597 
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Morgenfruen 
Kære forældre 
Vi har sammen med børnene fået skabt en ugerytme med tre gå-dags ture - krea dag og 
eurytmi. Dagen har også fået sin rytme med sanglege, formiddagsmad, eventyr og madpakke. 
Vi sætter maden på en tallerken, så det ser lækkert og spiseligt ud. 
Vi påbegynder at lave sprogvurderinger med de børn, der endnu ikke har fået dem lavet. I får 
den sendt hjem, og I skal endelig bare spørge ind til dem. Vi “fanger” jer i garderoben, når de er 
lavet og fortæller om dem. Hvis vi har brug for at uddybe, finder vi tid til en samtale. 
 
Lige nu laver vi pynt til fastelavnsriset og synger om “Når vi sejler op og ned, ser vi fisken 
svømme” og “Peter Mathiesen red på grisen…”; vi hører eventyr om Den lille bitte kone. 
 
Både sanglegene og eventyrene forbereder børnene på fastelavn, og så er de smækfyldte med 
nye og sjove ord. Både i sanglegene og eventyrene er der en rytme med gentagelser, som 
børnene næres af.  
Rigtig god weekend til jer:) 
 
Venlig hilsen 
Charlotte  
 

 

Kære forældre i BH-kl.   
I denne uge har vi fingerstrikket så meget at vi i næste uge kan begynde at væve med det! Det 

er spændende hvad det ender ud med.  

Vi har også bagt den lækreste chokoladekage og delt ud til hele skolen, og forhåbentlig fik i 

også en bid af det de fik med hjem.  

Ellers har vi som vi plejer malet, leget, hørt eventyr og øvet os i formtegning.  

Vi holder fastelavnsfest på skolen d. 28. februar og vores klasses udklædnings tema er 

"eventyr", så jeg glæder mig til at se hvad i finder på. Dertil vil jeg høre jer forældre om i vil 

bage nogle fastelavnsboller til festen? 

Rigtig god weekend. 

Med venlig hilsen Pernille 
  
 
 

Kære forældre i 1./2. klasse 

Hovedfagsperioden med dansk er afsluttet. Det har været nogle virkelig dejlige uger, hvor 
klassen både har stavet, læst, genfortalt og skrevet.  
Forberedelserne til fastelavnsfesten den 18. februar er så småt i gang. Vi slår "katten af tønden" 
udenfor og forældrene bidrager med fastelavnsboller. Børnenes udklædning svarer til 
fortællestoffet, hvilket er legender på dette klassetrin. Vi har mødt konger, dronninger, prinser, 
prinsesser, troldmænd, hekse og talende dyr. I ønskes en rigtig god weekend. 
 
Kærlig hilsen Britta 



Kære forældre i 3./4. klasse 
Vi har knoklet på med vores arbejde med at få færdiggjort verden, så der er plads til os alle, 
mennesker, guder og de slemme jætter. Dette arbejde har så resulteret i selvstændige tekster i 
arbejdshæftet og en lille ”diktat”. Og jeg må sige at klassen bestod med kryds og bolle.  
 
Desværre er fortællingen gået lidt i stå på grund af et stort sygefravær, så de sidst par dage er 
klassen blevet omdannet til arbejdende værksteder. Vi har et læsehjørne med tæpper, hvor der 
læses selvstændigt eller med hjælp, et andet sted arbejdes der med fjerpenne, blæk, 
fyldepenne, skønskrift og skråskrift. Det gælder om at holde tungen lige i munden og ikke lave 
alt for store klatter på papiret. Der bliver lavet de fineste tegninger ved det tredje bord. Der er 
en hyggelig og arbejdsom stemning gennem hele dagen. Dog regner jeg med at fortsætte 
fortællingen om de nordiske guder fra næse uge. 
 
På trods af regnvejr, vådt tøj og sko, nærmer vinterferien sig med raske skridt. Og dermed også 
fastelavn. Det betyder kostumer, tøndeslagning og sidst men ikke mindst: indtagelse af 
fastelavnsboller. Denne nydelse kan vi jo kun opnå, hvis I forældre vil bidrage, som I har været 
så søde at gøre mange gange tidligere. Det vil sige at forældrene har bidraget til det fælles 
fastelavnsbollebord, som eleverne nyder, efter de har slået til tønden. Man bidrager med det 
man har mulighed for. Små eller store bidrag, det hele modtages med glæde. Med hensyn til 
kostumer, har vi snakket om det på klassen. Man må meget gerne komme udklædt som noget 
fra det, vi har arbejdet med gennem skoleåret.  
 
Det er vist alt for denne gang -   
Venlig hilsen Lone 
 

  



           
 

Kære forældre i 5./6. klasse 
En uge med meget fravær har været over os. Mange har været hjemme med sygdom, inklusive 
mig. Der er derfor ikke blevet startet op på hovedfagsperioden som planlagt - vi prøver igen 
næste uge. Anders har været vikar onsdag og fredag, og Louise havde klassen tirsdag. 
 
I ugen op til vinterferien, uge 7, har vi om fredagen fastelavn. Klasserne klæder sig ud efter det 
emne de arbejder med i historie. I vores tilfælde, Rom. Tøndeslagningen vil foregå blandet 
mellem klasserne.  
Må alle have en rigtig god weekend. 
 
Med venlig hilsen Jannick 

 

Kære forældre i 7./8./9. klasse 
Til jer som er hjemme, ligesom mig – håber vi snart er på benene igen, så vi igen kan vende 
tilbage i klassen i næste uge. 
Fredag den 18. februar fejrer vi Fastelavn på skolen.  
Det betyder, at vi alle har noget at se frem til! Jeg vil fortælle mere om det i klassen, når jeg er 
tilbage i næste uge. 
Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend. 
 
Med venlig hilsen Viola  



Kære forældre i 7./8./9. klasse 
I denne uge har vi desværre haft lidt mandefald, men derfor har vi sørget for at hygge os ekstra 

meget med bl.a. sandwich, rundstykker, is og film. Vi har derudover set et par film heriblandt 

Ternet Ninja 2, som multi-talentet Anders Matthesen står bag, (Han er jo tidligere steinerelev). 

I hovedfag har emnet været kemi, hvor vi har kigget på atomers opbygning, det periodiske 

system, og hvordan ionbindinger sørger for at holde salte sammen. 

 
Venlig hilsen Vidthdyan 
 
 


