
 

 

Ugebrev             12.03.2021  

KALENDER 

 

Kære forældre og elever. 
Efter næsten 15 år på posten har vores fantastiske sekretær, Dorte, besluttet, at hun nu vil på 
efterløn. Dorte har været en central og meget afholdt person med vigtige funktioner både 
indadtil og udadtil, og det bliver virkelig ikke nemt, at skulle undvære Dorte, hverken for 
voksne eller børn, men vi har heldigvis fundet en superkvalificeret person til at overtage 
Dortes stilling fra 1.april. Hun hedder Miglena Kaasing.  
Miglena har en periode sammen med Dorte fra mandag d. 15.3. og frem til påskeferien - altså 
2 ugers overlapning. 
Miglena præsenterer sig på et senere tidspunkt, når hun er kommet godt i gang. 
 
Venlig hilsen Vita 

 

 

Kære forældre. 
Fra næste uge må 5.- 8. klasse-eleverne komme i skole 1 dag om ugen. Fortrinsvist skal de 
være udenfor, så husk endelig at være godt klædt på. Klasselærerne aftaler med forældrene, 
hvordan det bliver. Hvis der kommer yderligere i forhold til retningslinjer udsendes det på 
mandag. 
Hvis der er spørgsmål eller andet, kan jeg kontaktes på 2427 5197. 
 
God weekend. 
Venlig hilsen – Vita 
 

 
Kære forældre i 2./3. klasse 
Ugen er gået med skiftende vejr. Tøj af og på – sikke et bøvl. 
I hovedfag er Arken blevet søsat – og vi har skrevet og tegnet. I dag spillede vi en lille koncert 
med flot resultat.  
 
Vidthdyan er vikar i klassen på mandag. 
 
God weekend. 
 
Med venlig hilsen Lone 
 



Kære forældre i4./5. klasse 
Vi vil huske denne uge for at være et vendepunkt. Trods stormen og regnen sneg foråret sig 
ind i klasselokalet. I maletimen havde vi besøg af Louis og der blev malet mange smukke 
vintergækker. Malerierne hænger nu på opslagstavlen og lyser op. Børnene legede en hel del 
ude, selvom der var koldt. Ugen sluttede af med den gode nyhed om, at 5. klasse må komme i 
skole. Det bliver onsdag, hvor vi går en lang tur sammen. Det glæder alle sig meget til. 
 
Kh Britta 
 
 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Wow det var fantastisk at kunne se nogle af børnene tilbage i skolen. Vi bruger det meste af 
vores tid sammen på at tale om de sidste par måneder og rydde op i klasseværelset. I næste 
uge undervises hele klassen online igen. Vi vil dog se hinanden offline tirsdag for en gåtur 
gennem Aalborg Vestby.  
 
Hav en dejlig weekend. - Viola 

 

Kære forældre i 8./9. klasse 
Vi er nu inde i den mærkelige fireugers periode, hvor 9. Klasses elever skal være på skolen 
hver anden uge og derhjemme de andre to uger. Nogle af 8. Klasses elever har af 
trivselsgrunde fået lov til at være sammen med 9. i fysisk form. Andre er hjemme. I den 
kommende uge er altså alle hjemme. Skemaet er fortsat det, der er blevet sendt til eleverne 
flere gange. 
I hovedfag er det biologi med Viola, og det er tydeligt, at eleverne lærer meget og er meget 
optagede af emnet – der fortsætter frem til påske. 
I engelsk arbejder vi mest med oversættelse og tolkning af engelske digte og sange, både 
klassiske (bl. a. Robert Frost) og nyere, herunder af Leonard Cohen, Queen og Abba. I 
dansktimerne har vi nu et stykke tid beskæftiget os med emner, der ligeså godt kan gøres 
skriftligt som forstås mundtligt, bl. a. spændende/underholdende emner som uudtalte 
beskeder og billeder i sproget. 
I opgavetimerne arbejdes der med tegning, maling, filmoptagelser med meget mere. Det har 
vist sig, at disse timer er meget frugtbare og byder på meget læring – og er også dejlige 
fripauser fra skærmen. 
På torsdag inden påske arrangerer vi en lille påskefest i salen – vi tager alle de sædvanlige og 
nødvendige forholdsregler. Desværre er det som sædvanlig kun for personale og elever. 
Med venlig og forårsstemt hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 

Kære 8./9. klasse 
Ej, for en spændende uge. For første gang i lang tid kunne vi byde en del af klassen 
velkommen i skolen! Hvor dejligt at se, hvor meget mere aktivt børnene deltager i 
undervisningen, og hvordan vi er i stand til at arbejde mere kreativt når vi er sammen i 
klasselokalet. En elev hjalp os ved at tag et skelet med, som hun havde hjemme. Vi kiggede 
også på skolens skelet, Frank. Næste uge er vi tilbage til onlineundervisning. 
Nyd jeres weekend alle sammen,  
Viola 


