
 

Ugebrev            24. april 2015 

Referat fra Generalforsamling torsdag den 23. april kl. 16.00 
1. Lone Yde Jensen blev valgt som dirigent og begyndte med at konstatere at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  
2. Lisbet Jensen blev valgt som referent.  
3. Bestyrelsesformand Anette Poulsen aflagde bestyrelsens beretning.  
4. Andrea Stokmayr fremlagde årets regnskab. Det kom ud med et overskud og uden 

anmærkninger fra revisoren. Revisoren udtrykte anerkendelse af og tillid til skolens 
drift.  

5. Anette Poulsen lod sig genvælge, da ingen andre kandidater viste sig. Andrea 
Stockmayr blev genvalgt.  

6. Jennifer Elbæk og Jonas Thrane blev valgt som suppleanter.  
7. Der var ingen indkomne forslag.  

Tilsynsførende Carsten Møller aflagde sin tilsynsrapport.  
8. Der var ingen punkter under evt. 

 
Majfest. 
Vi er desværre nødt til at aflyse den kalendersatte majfest. I stedet vil der blive en lille 
majfest i skoletiden fredag d. 22. maj i skoletiden. 
 
Venlig hilsen lærerkollegiet 
 
 

Kære Forældre i BH-kl./1.kl. 
Vi har haft et par gode uger i klassen, hvor vi har øvet regning i hovedfag og tysk i 
sprogtimen. Dette vil vi fortsætte med frem til Store Bededagsferien. Børnene er ihærdige, 
regner og tæller på livet løs, men til tider har det været svært at slippe legen i frikvartererne 
grundet det dejlige solskinsvejr. I næste periode skal vi arbejde med dansk og engelsk. 
 
OBS: Der er skoldkopper i klassen. 
 
Med venlig hilsen Helene 

 
Kære forældre i 2./3. kl. 
Det er dejligt at være tilbage i klassen og at være sammen med børnene igen. Jeg er startet op 
med en regneperiode, hvor vi skal arbejde med mål og vægt. Vi skal måle og veje ting. 
Børnene har af Hans Peter, Vita og Jonas arbejdet med tommer, alen, fod, favn osv. På den 



måde bliver der også inddraget lidt historie i regneundervisningen. De gamle erhverv giver 
os de gamle måle- og vægtmetoder, med deres nære forbindelse til kroppen. Med dette 
grundlag er vi nu ved at bevæge os over i metersystemet. 
Børnene har en lektie for til mandag. De har fået en strimmel papir med hjem, hvorpå de med 
jeres hjælp og målebånd/lineal skal markere 1meter. Derefter inddele 1meter i 10cm,1cm. 
Børnene skal fremover have en lineal med i skoletasken. 
 
Glæder mig til at se jer til forældremøde tirsdag den 28. april, kl. 19:00 
  
Venlig hilsen Marit 
  

Kære 4./5. klasse 
Det var så den sidste omgang regning for denne gang, MEN vær opmærksom på, at der godt 
kan være regnelektier. Det kan også hænde nogle lige skal mindes om, hvordan man finder 
1/5 af noget eller en fællesnæver eller sådan noget. De sidste to uger har ikke så meget været 
regning som frihåndsgeometri. Især cirkler har vi tegnet mange af og skal den være HELT 
rund, kræver det en rolig, sikker hånd og koncentration. Der er blevet mange fine resultater, 
som I kan se, når hæfterne snart kommer med hjem. 
På fredag modtager vi nogle skaller (tror jeg nok det hedder),  som vi skal kante bedene i 
haven med. Så kommende uge skal der nok bankes, luges, sås og plantes en del af tiden. De 
enkelte taler sikkert derhjemme om hvad de gerne vil dyrke i deres have. Gulerodsfrø tror 
jeg vi har nok af og lidt ærter og bønner, men ellers ser vi lidt hvad der sker. Nogle har 
allerede foræret frø, og det siger vi mange tak for. 
Den nye periode vil være om det gamle Grækenland, og her vil vi komme til at udfolde os 
sprogligt og tegnerisk.  
 
Venlig hilsen Lisbet 
 
 

Kære forældre og elever i 6./7. klasse  

Tak for forældremødet sidste uge, det var rart at være sammen med jer omkring børnene. 
Det varer ikke længe, før vi skal af sted på turen. Det glæder jeg mig til. Der er sket noget 
meget mærkeligt noget, nemlig en fejl. Af en ukendt grund har De Tyske Statsbaner skrevet 
forkert på billetterne. Selv om jeg bestilte til dagene den 7. og den 12. maj, har vi fået til 
dagen den 7. maj og den 13. maj. Lone og jeg valgte at sige: Okay, og så kommer vi altså hjem 
onsdag den 13. maj, Det er blevet ændret ved DSB og ved vores udlejer, Uwe Kurzbein.  Hvis 
hjemkomsttidspunktet ændres undervejs – det er sket et par gange, at vi er kommet hjem før 
det planlagte tidspunkt på grund af venlige togmænd/damer – ringer alle børnene hjem til 
jer. 
Mandag udleveres pakkeliste til eleverne 
 
I tiden indtil klasserejsen har vi fysik. I disse dage handler det om vægtstangsreglen, hvor vi 
har løftet en meget, meget tung sten uden at bruge ret mange kræfter. Og kan man for resten 
løfte et helt krigsskib med en enkelt mands kræfter? Derefter går det videre med 
tyngdepunkt, balance og siden optik. 
Til dansktimerne om mandagen skal børnene læse eller få læst højt et afsnit af romanen Ben 
Hur. Jeg stiller spørgsmål til teksten hver mandag, og vi snakker om det, vi har læst. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 



 
 

Kære forældre og elever i 8./9. klasse 
Ved et uheld kom der en forkert tekst med i sidste uge. Nu håber jeg, denne er rigtig.  
Tak for forældremødet i tirsdags. Det var rart at være sammen med jer. Blot kunne man 
selvfølgelig altid ønske sig, at flere af børnene var repræsenteret ved et så vigtigt emne som 
jeres børns skolegang. Der blev nedsat et lille udvalg, og dette vil tage kontakt med alle 
forældre straks, det har noget at melde.  
Klassen har nu fået naturfag med Kasper. Der bliver arbejdet en del, og jeg håber, at alle 
halser af sted med tungen ud af halsen for at suge så meget lærdom til sig som muligt. 
To dage om ugen har vi dansk. Der skal læses et stykke af den fantastiske roman Moby Dick 
til hver gang, og der bliver stillet en del skriftlige spørgsmål til teksten, ligesom vi taler om 
emner udfra den. 
Den 24. april – altså i dag fredag - kommer Katrine fra UU for sammen med eleverne at 
udfylde nogle skemaer, der skal udfyldes inden den 1. maj. 
Den 5. maj kommer en sygeplejerske for at give klassen en dosis seksualvejledning. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 

 

Ideon Skovbutik og Bageri 
Der udelukkende producerer og sælger økologiske og biodynamiske produkter kan tilbyde 
fragtfri levering af fuldkornsbrød, frugtpålæg, kager, kiks m.m. på skolen (den 1. fredag i hver 
måned). Vi beder om, at en evt. bestilling er os i hænde senest mandagen inden. Klik ind på 
hjemmeside www.ideonskovbutik.dk  - katalog kan downloades fra dette link: 
http://www.ideonskovbutik.dk/Varekatelog.html   
 
Mange hilsener Finn og Katrine 
                                                                    
                                                                 
 

 

KALENDER 

 
Tirsdag 28. april Forældremøde i 2./3. klasse, kl. 19:00 

http://www.ideonskovbutik.dk/
http://www.ideonskovbutik.dk/Varekatelog.html

