
 

 

Ugebrev              6. april 2018  

 

 

KALENDER 

Fredag 27. april  Bededagsferie 

 

  

 

 
Vi er desværre fortsat plaget af diverse virus både i klasserne og i personalegruppen. Vi 

hjælper hinanden med at besætte ”de ledige huller” sammen med vikarerne. Nogle af os vil 

også dække SFO’en. 

 

Venlig hilsen Vita 

 

 

Lock out/konflikt 
Som bekendt, blev den udsat i foreløbigt 2 uger – vi følger begivenhederne. 

 

Venlig hilsen Vita 

 

 

Kære BH-kl. 
Det har været en rigtig god start efter påskeferien. Vi har fortsat de daglige sysler/gøremål 
og har introduceret et nyt fag, sløjd. Vi arbejder med at fremstille små træbåde, hvor børnene 
skal save, lære at bruge en fil , bore med svingbor og til sidst slibe så den lille båd bliver glat 
og fin. Det er en lang proces, men de går sandelig til opgaven med ildhu. God Weekend. 
 
Med venlig hilsen Helene 

 



Kære 1./2. kl.  
Så er vi tilbage efter en dejlig lang påskeferie og skønt at mærke at foråret endelig er på vej. 
Vi er nu godt i gang med næste regneperiode, hvor vi arbejder videre med de 4 regnearter og 
tabellerne. Samtidig er vi gået i gang med den næste engelskperiode og det går fremad med 
strikketøjet  
 
Ønsker jer alle en dejlig weekend - Kærlig hilsen Tine 
 
 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Velkommen tilbage efter påskeferien – eller skulle jeg kalde den vinterferie?  Under alle 
omstændigheder, håber jeg at alle har nydt den. 
Som jeg skrev før ferien, har vi taget hul på et nyt stort emne, nemlig vikingerne. Vi har hørt 
om Ygdrasil, det store asketræ, som var hele verden. De tre store rødder som levede af 
vandet fra den isbelagte brønd i det kolde nord, Mimers brød, hvis vand gør en altvidende og 
Urds brønd, som bliver bevogtet af de tre Norner, som bestemmer over liv og død. Vi har hørt 
om Midgård, hvor menneskene bor, Hel som tager imod dem, hvis livstråd er blevet klippet 
over af en af nornerne og sidst men ikke mindst jætterne, som er meget voldsomme og 
krigeriske. Historien genoptages senere på året, da jeg skal undervise i biologi i den ældste 
klasse de næste 3 uger. Jeres børn vil så få Vita, som vil give klassen en hovedfagsperiode i 
regning.  Der er vist alt for denne gang. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 4./5. kl.  
I denne uge er vi begyndt på geometriperioden. Eleverne er meget optaget af at konstruere 
med passer og lineal. Vi starter med cirklen, måler diametre og laver smukke tegninger.  
Vi har nu en aftale om at leje en spejderhytte ved Nørlev strand til vores lejrskole. 
Det bliver i uge 22 fra onsdag d. 30. maj til fredag d. 1. juni. 
Når programmet er på plads, vil børnene få brev med hjem. 
 
God weekend. Venlig hilsen Birgitte 
 
 

Kære forældre i 7./8. klasse 
I næste uge skal 8. klasse eleverne i brobygning på ungdomsuddannelserne. UU-vejleder John 
Dyrnesli har gennemgået det hele med eleverne, som har papirer med hjem i taskerne. 
 
God weekend - Venlig hilsen Vita 
 
 

Kære elever og forældre i 9./10. klasse 
Eleverne har i denne uge haft Per Henrik Jensen i hovedfag og har sammen med ham 
studeret regneark i teori og praksis – herunder store diskussioner om budgetter… inklusiv 
deres eget.  Fra på mandag går det løs med biologi i hovedfag med Lone Yde Jensen og fortsat 
kobbersløjd med Finn Nielsen i blokfag. 
 
God weekend – venlig hilsen Vita 



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: 
  
Mange hilsener Finn og Katrine  

http://www.ideonskovbutik.dk/

