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Ugebrev             05.03.2021  

KALENDER 

 
Kære forældre. 
Der er kommet et brev til alle forældre fra undervisningsministeren. Det er vedhæftet til 
ugebrevsmailen. 
 
Venlig hilsen kontoret 
 

Kære forældre i BH-kl./1. kl. 
Kære forældre i BH/1-klasse.  

Ugen er gået stille og roligt, der er en god arbejdsindsats og ro i klassen. Vi savner lidt mere 
liv på skolen og håber de øvrige elever snart vender tilbage. I ønskes en god weekend.  
 
Med venlig hilsen Helene 
 
 

Kære forældre i 2./3. klasse 
Kære forældre 
Solen skinner og huer og vanter bliver efterladt indenfor. Det er tydeligt, at foråret er 
kommet, og det kan man godt mærke. 
Indenfor kommer der flere og flere noder på tavlen og i vores nodehæfter. Morgensang bliver 
sunget og i denne uge har eleverne hørt lidt om Kaj Munk. 
Fortællestoffet er bl.a. om Metusalem og Noah. 
Vi har arbejdet med ental og flertal i navneord og lært latin, så nu kan vi sige singularis, 
pluralis og substantiv. 
Gulvet er fyldt med papirafklip, da vi lige pludseligt kom i gang med gækkebreve, så vi har 
skolens flotteste vinduesudsmykning. 
Håber, at alle må få en solrig og varm weekend. 
 
Med venlig hilsen Lone 
 
 
 
 
 
 

 



Kære forældre i4./5. klasse 
Denne uge er gået med læsning og skrivning. Fra næste uge tager vi hul på at male igen. 
 
Kærlig hilsen Britta 

 
 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Klassen har startet deres historie forløb med Hans Peter. På trods af den kontinuerlige 
Corona situation og online-undervisningen vil jeg påpege, hvor godt børnene klør på. Jeg 
sender en masse god energi ud til børnene, krydser fingre og håber, at jeg snart kan byde 
dem alle velkommen igen i vores offline klasseværelse. 
 
Hav en dejlig weekend, Viola 

 
 

Kære forældre i 8./9. klasse 
Vi begyndte at arbejde med biologi i hovedfag i denne uge. På trods af tekniske 
vanskeligheder var vi i stand til at starte med at snak om det menneskelige skelet og de 
forskellige typer knogler. Jeg er glad for at kunne se nogle af eleverne i skolen i næste uge. 
Nogle vil stadig sidde hjemme og følge undervisning online. Jeg er overbevist om, at vi også 
vil mestre denne fase af restriktionerne. 
 
Hav en dejlig weekend, Viola 
 


