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KALENDER 

Fredag 27. april  Bededagsferie 

 

  

 

 

Tak for en meget fin generalforsamling i går. 
Der blev skam kampvalg. Herligt! 
I alt blev der valgt 4 nye forældre til henholdsvis to bestyrelsespladser samt 2 
suppleantpladser.  Vi ønsker jer hjerteligt velkommen og glæder os meget til samarbejdet. 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
 
Fillip Nielss Stehr-Rasmussen – formand 
Mally Torleifsdottir – næstformand 
Dorte Rasmussen – kasserer/sekretær 
Anna Kelemen – medlem - nyvalgt 
Henrik Beske – medlem - nyvalgt 
Signe Dehn Klit – suppleant 
Rebecca  Holm – Suppleant 
 
Venlig hilsen Vita 
 
 

Kære BH-kl.  
Vi har haft en rigtig dejlig uge. Nu hvor vejret har været så godt, har vi været en del ude. Vi 
arbejder med de sædvanlige ting, bivoks og træ. Der er også kommet god gang i strikketøjet 
igen.  
Rigtig god weekend.  
 
Med venlig hilsen Helene 

 



Kære 1./2. kl.  
Denne uge har virkelig stået i solens og musikkens tegn :-) Vi har nydt det dejlige forårsvejr i 
fulde drag og pludselig er vintertøjet blevet alt for varmt! 
I må meget gerne tjekke jeres barns garderobe i gangen for flyverdragter osv. og tage det 
med hjem så vi kan få lidt mere plads til sommertøjet  
Vi skal som tidligere skrevet til skolekoncert i næste uge - onsdag - på Herningvejens skole og 
til maj i musikkens hus. Det er med Aalborg symfoniorkester, så vi har været ved at lære de 
forskellige instrumenter. Alle eleverne har virkelig gået op i at prøve at spille violin, 
kontrabas og klarinet så måske der står musikinstrumenter på deres næste ønskeseddel :-) 
Torsdag i næste uge har jeg tilladt mig at tage en fridag i forbindelse med min datters 
konfirmation, så denne dag skal klassen være sammen med Helene og hendes klasse. 
 
Kærlig hilsen Tine 

 
 
Kære forældre i 3./4. klasse 
Det går lystigt derudaf med brøkregning. Vi bevæger os efterhånden let igennem halve og 
hele, tredjedele, fjerdedele, tolvtedele osv.  I dag blev det klart for alle, at jo større tallet er i 
nævneren, jo mindre stykke lagkage er der til den enkelte. Vi har klippet delene ud og brugt 
dem i regnestykker og har i dag koblet nogle af tabellerne på for at forstå sammenhængen i 
at få lige store stykker ud af lagkagen. Vi har ligeledes fået styr på tæller og nævner og er i 
dag gået i gang med begrebet fællesnævner. Vi øver tabeller, og eleverne har fået en ny for, 
nemlig 4-tabellen. Det er jo ikke nok at kunne dem på remse - man skal kunne springe rundt i 
dem, før de bliver til et brugbart værktøj i regnestykkerne. I må gerne hjælpe med det 
derhjemme . 
I sidste uge hørte vi alle de herlige historier om Robin Hood og i denne uge er det molboerne, 
der har stået for tur. Eleverne arbejder godt, og der er en fin stemning i klassen. 
Vi har sagt farvel til Athi og ønsker ham alt det bedste fremover på den nye skole. 
 
Med venlig hilsen Vita 
 
Kære forældre i 5./6. kl.  
Vi konstruerer stadig. Vi har målt omkredsen på en cylinder (dåser) med en snor og ved 
hjælp af diameter fundet frem til pi. 
Vi har sluttet ugen af med at konstruere en femkant. Det gode vejr har samlet til flere 
rundboldkampe   
Børnene har i dag en seddel med hjem om lejrskolen den 30. maj til fredag den 1. juni. Turen 
koster 630 kr. pr. barn. Jeg håber på I vil støtte op om turen. Hvis I har spørgsmål angående 
lejren, ring gerne til mig. 
I næste uge har klassen vikar, da jeg har fri. Susanne underviser i hovedfag og fortsætter 
arbejdet med geometri. 
 
Med ønsket om en god weekend - hilsen Birgitte 
 
Kære forældre i 7./8. klasse 
Skuespillet skrider fint fremad nu. Der øves, klistres, sys og øves af alle kræfter. Men - det går 
for manges vedkommende nok ikke uden at øve på rollerne eller sy til dukkerne hjemme.  



Klasserejsen nærmer sig – alle pengene til hytten og rejsen er nu betalt, så nu venter vi bare 
på vejret. Det skulle gerne blive skønt og varmt – og det ser det jo ud til i øjeblikket. Der er 
foretaget en væsentlig ændring, idet Camillas mor er blevet forhindret i at tage med. I hendes 
sted får vi så Susanne Rasmussen med. Eleverne har fået rejse- og ankomsttiderne. 
Konfirmationerne er tæt på. Og på forhånd ønskes alle hjerteligt tillykke – man må håbe, at 
det bliver herlige dage. I kender selv planerne for mandag. Ikke-konfirmanderne/8. Klasse 
møder på skolen, når den fælles morgenmad er overstået. Dette aft6ales færdigt med dem. 
Jeg ønsker alle en dejlig, varm forårsweekend. 
 
Med venlig hilsen Hans Peter 
 
Kære 9./10. kl.  
Vi er stadig væk i fuld gang med biologi og i denne uge har vi primært arbejdet med hjernen 
og dens funktioner. Eleverne har selv fundet oplysninger og i fællesskab har vi belyst emnet. 
Som en naturlig fortsættelse er vi i gang med nervesystemet. For nogle er det en repetition, 
for andre er det nyt stof. Klassen er nysgerrige og engageret og der opstår mange spørgsmål 
om mange andre men relevante spørgsmål.  
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
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/

