
 

 

Ugebrev              21. sept. 2018  

KALENDER 

Lørdag 22.sept. Arbejdsweekend  9:00-15:00 
Søndag 23.sept. Arbejdsweekend  9:00-15:00 
Tirsdag 25. sept. Forældremøde i 8./9./10 kl. (kl. 17:00) 
Fredag 28. sept. Michaelsfest i skoletiden 
 

 
 

”Sensommersol” – forældrehjælp.  
Der er ikke så mange tilmeldt til arbejdsweekenden, men det blev jo også 
annonceret med lidt kort varsel .  Dog kan man som tidligere skrevet 
sagtens komme forbi – måske blot et par timer og give en hånd med, hvis 
man har mulighed for det. Vi har i dag besluttet, at vi vil prøve at blive 
færdige med opgaverne i løbet af lørdag, så søndag evt.  kan holdes fri. 
Vi bestiller pizza til frokost lørdag. (Så man behøver ikke madpakke, hvis 
man kan lide pizza  ) 
NB: 
Vi har desværre måttet aflyse liften pga. stormvejret.  
 
Venlig hilsen Vedligeholdelsesudvalget 

 
 
Kære forældre i 4./5. kl.  
Tak for et hyggeligt forældremøde. Som jeg fortalte, vender jeg tilbage til klassen, efter ugers 
”hyggeligt” samvær med en flok teenagere. Det bliver dejligt at komme hjem igen. 
Tak til Hans Peter, som har fortalt om Aalborgs meget spændende historie. 
Klassen er godt i gang med at øve skuespillet til Michaelfesten, som løber af stablen næste fredag 
i 2. fagtime.  
Børnene har fået en opdateret klasseliste med hjem. 
 
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend – Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 4/5 kl. 



Nu er vi færdige med perioden om Aalborg – Alabù. Det har været en herlig periode, hvor vi har 
lært meget om både byen, området og det at arbejde med den slags emner og arbejdshæfter. 
Hæfterne samler jeg ind i dag, men de vil kunne ses ved en udstilling senere. 
I går torsdag var vi på en herlig tur til Lindholm Høje, Aalborgs indre by, Domkirken og 
Gråbrødremuseet. Det blev en mindeværdig tur fyldt med gode oplevelser.  
En særlig tak til de to forældre, der villigt stillede sig og bilen til rådighed for børnene: Loulous 
mor Camille og Mette, der er mor til tre børn i 8/9/10 klasse. Mange tak for jeres deltagelse. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 
 

Kære forældre i 6./7. kl. 
Det er Michaels tid, så der er fart på. Hele skolen øver til Michaels spillet, der vil blive opført 
næste fredag i 2. fagtime. I klassen har vi fået manuskript, for at huske de mange vers. 
Vi er godt i gang med regneperioden, og klassen er optaget af at regne med procenter. 
I løbet af ugen er klassen gået i gang med at opstille et lille bibliotek i SFO’en. Vi håber med tiden, 
at de andre klasser vil komme forbi og låne bøger. 
 
God weekend med hilsen fra Birgitte 
 

 
Kære forældre i 8./9./10. klasse 
Nu er klassen færdig med efterårets matematikperiode. Der kommer en mere i foråret. Så fra nu 
af følges perioden op med de to ugentlige matematiktimer. 
Fra på mandag har klassen igen deres klasselærer – det glæder han sig til. I uge 40 er alle jo i 
erhvervspraktik – husk forældremødet d. 25. - hvorefter der er en almindelig skoleuge frem til 
efterårsferien. 
Vi bruger i øjeblikket noget energi på at komme helt ind i den form for arbejds’mode’, der passer 
til overskolealderen – endnu højere grad af selvstændighed i arbejdet, endnu bedre 
koncentration i alle timer, endnu større vægt på at give andre den nødvendige ro til arbejdet. 
Lidt gentagelser fra sidste gang: 
I bl. a. engelsktimer gives der lektier til hver gang. Vil I forældre hjælpe jeres børn med at huske 
det. Tak! 
Klassen har forskellige opgaver til vores Mikaelsfest – prins, prinsesse, drage og folket. Det øves i 
den kommende uge – ikke mindst det at skabe dragen kræver iderigdom og snilde. 
John Dyrnesli fra UU vil gerne invitere alle klassens forældre til et forældremøde, der handler om 
uddannelsesvalg og alt det, eleverne skal igennem om det. Det er tirsdag den 25. september 
klokken 17 til omkring klokken 18. Det er kun dette, der er på programmet denne aften. 
Vi er også i gang med at snakke om Fordybelsesopgaven, der skal afleveres i den sidste uge i 
november. En del af eleverne afleverer deres emner på tirsdag. En anden del afleverer efter 
efterårsferien i oktober. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 

Kære 8/9 klasse 
Så er pinen endelig ovre! Ikke mere matematik i hovedfagstimerne. Jeg har ikke formået at smitte 



eleverne med regnebakterien - jeg tror de er immune.  

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend 

 
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/

