
 

 

Ugebrev      7. februar 2020  

KALENDER 

Mandag 17. feb.  Vinterferie (Uge 8) 
 
 
 

Fastelavnsfest i skoletiden d. 14.2. 
Så er det ved at være ved den tid, hvor der skal klædes ud, festes og slås tønder ned.  
 
Det hele foregår fredag i næste uge, hvor vi mødes i salen kl. 10.45. Det vil sige, at der er 
almindeligt hovedfag først. 
 
Tema for udklædning er beskrevet under klassenyheder. Eleverne må gerne medbringe 
udklædningen, så finder vi ud af, at alle bliver klar til det fælles arrangement i salen.  
 
I lighed med tidligere år, vil vi spørge, om I, kære forældre, vil levere fastelavnsboller til 
festen. Vi siger tusind tak på forhånd.  
 
 
Venlig hilsen fra lærerkollegiet 
 
 
 

 
 
Kære forældre i BH-1/2 klasse.  
Der har i den forgangne uge været en del sygdom i 1/2 klasse. Vi har stadig regning, men har 
dog brugt lidt mere tid til håndarbejde end ellers. Fredag i næste uge holder vi fastelavnsfest 
på skolen. Alle elever mødes i salen 10.45, der vil blive slået “godter” af tønden og derefter, 
nyder vi de medbragte fastelavnsboller. I tiden inden vi går i salen, hygger vi os i klasserne. 
Temaet i udklædning for jeres børn er eventyr og dyr.  
Vi modtager med glæde fastelavnsboller til fællesbordet. God weekend.  
 
Venlig hilsen Helene 

 
 
 
 



Kære forældre i 3./4. kl.  
3./4. klasse lærer om de enkelte dyrs specielle evner i forhold til mennesket. Klassen har 
skrevet, læst, tegnet, malet med stor interesse. Vi har også formet både dyr og mennesker i 
ler. På biblioteket fandt børnene fakta om de forskellige dyr og er nu i gang med at skrive om 
deres yndlingsdyr. 
 
God weekend. Kh Britta 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære forældre og elever i 5./6. klasse 
Vi er nu i fuld gang med en hovedfagsperiode om det klassiske Grækenland – om end det på 
grund af sygdom varede nogle dage inden starten. Vi tegner græske mønstre, hører en række 
af de herlige sagn og myter, prøver at fremtrylle søjler med mere. Torsdag har vi på grund af 
en vikarsituation været sammen med 3./4. klasse. Vi skal i de næste dage male de tre 
fastelavnstønder – de skal nok blive flotte, selv om de jo bagefter skal smadres. 
Kommende fredag fejrer vi jo fastelavn. Klassen vælger udklædning ud fra undervisningen 
fra tiden siden sommerferien og til nu – f. eks. historie, geografi, regning/matematik, 
sprogtimer osv. Vi har mindet hinanden om, at det vil være fint med en masse 
fastelavnsboller, der alle kommer ind til det store fællesbord i salen. Der er fest, når tønderne 
er slået ned. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 

 

Kære forældre og elever i 7./8./9. klasse 
Klassen er i øjeblikket i heftig gang med faget fysik sammen med Steffan Rønnow Petersen. 
Skemaet er lavet en del om, så de får mange timer med faget. 



Vi har snakket noget om forskellige ting, blandt andet rengøring i lokalerne og behovet for at 
skabe et mere roligt miljø i klassen. Og vi har kastet os over væsentlige grammatikalske 
problematikker. 
På næste fredag fejrer vi fastelavn i skoletiden. Klassen har hovedfag og retter derefter 
udklædningerne til – så skal tønderne slås i stykker, og de fastelavnsboller, eleverne har haft 
med hjemmefra, bliver spist under meget livlige former. 
Alle elever får nu igen rengøringslisten med hjem, så familierne kan se, hvornår de skal 
komme og gøre weekend-rent. 
Det planlagte forældremøde blev desværre aflyst på grund af sygdom. Dato udsendes 
snarest.  Vores UU-vejleder Mie kommer som tidligere skrevet klokken 17 – 18 og fortæller 8. 
klasses forældre om det, som disse elever skal til at komme i gang med. På mødet taler vi fra 
kl. 18 om andre ting, ikke mindst klasserejsen, resten af skoleåret og det kommende skoleårs 
herligheder. 
 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 


