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Ugebrev             21.05.2021  

KALENDER 

Mandag  24. maj  2. Pinsedag  

 

Coronanyt 

Kære forældre 

Der er ikke så store forandringer efter den seneste runde med genåbning – der mangler 
detaljer om muligheder for at samles på skolerne til f.eks. generalforsamling, forældremøder, 
afslutning osv. Vi fik lidt oplysninger i går, men I får det hele samlet, når vi har fået alle 
informationer. 

Rigtig god pinse - Venlig hilsen Vita 

 
Kære forældre i BH-kl./1. klasse 
Dagene løber afsted, børnene er glade og arbejdslysten er i top. Pauserne bliver brugt på at 

forme i bivoks, vi har efterhånden en større lufthavn i klassen med mange flotte fly. 

Strikketøjet er ved at blive introduceret, pyha det svedes der lidt over. I dag holdt vi en lille 

pinsefest i klassen. God weekend og rigtig god pinseferie.  

Med venlig hilse Helene 

 
Kære forældre i 2./3. klasse 
Så er endnu en uge gået og vi har taget fat på en periode med dansk. Der læses, opdeles i 

stavelser, findes navneord og udsagnsord og leges med ord: hvor lang en historie kan man 

fortælle med ord, som begynder med det samme bogstav. Det er sjovt. 

Tidligere på ugen, aftalte jeg med klassen, at vi skulle optræde udenfor med lidt musik for 

resten af skolen i morgen, fredag. En lille hilsen inden pinseferien. Men nu må vi se, hvordan 

det kommer til at gå, da vejrguderne vist ikke er i bedste humør. Ellers må vi vente til en 

anden dag. 

Jeg vil gerne byde velkommen til Vilfred, som er begyndt i klassen. Jeg håber han og hans 

familie vil få en god tid på skolen.  

Jeg vil ønske alle en hyggelig pinse, med masser af indendørsaktiviteter – det er vist ikke 

solbadning vi kan se frem til. 

 
Med venlig hilsen Lone 



Kære forældre i 4./5. klasse 
4./5. klasse har vist stor interesse for myterne fra Det gamle Grækenland. Grækernes 

skønhedsidealer har været til stor inspiration for børnene. Teksterne i periodehæfterne er 

skrevet med smuk skrift og siderne er dekoreret med flotte rammer og tegninger i smukke 

farver. Sammen og hver for sig har klassen læst om Daidalos og Ikaros. Nu også om Kong 

Midas. Børnene vil sikkert gerne genfortælle historierne for jer forældre. I engelsk og tysk 

bliver klassen mere og mere sikre i deres udtale og oplæsning. I matematik med Louise 

arbejdes deres også seriøst med både frihåndsgeometri og regning. I næste uge og fire uger 

frem, er Jannick i praktik i klassen. Han er ved at færdiggøre sin uddannelse som 

Steinerlærer på Audonicon i Skanderborg. Det glæder vi os meget til. Men først vil jeg ønske 

alle en god pinseferie.  

Kærlig hilsen Britta 
 
  

Kære forældre i 6./7. klasse 
Vi fortsætter med det store dyk ned i vores alles sammens forhistorie: Middelalderen. En del 

af eleverne er begyndt at fabrikere sværd og/eller kors i sløjdlokalet – det er rart at få gang i 

de konstruktive fingre, når man har siddet og lyttet til de store begivenheder om Karl Martell, 

Karl den Store, riddervæsenet, klostervæsenet og så videre. I næste uge kommer der gang i 

endnu en opgave af den slags. I dansktimerne har vi et stykke tid beskæftiget os med 

romanen Ben Hur, der snart er færdig. Så er det meningen, at vi skal finde ud af at komme til 

at se den berømte filmatisering af den.  

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 

 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Denne uge kom vi tilbage fra en afslappende 4-dages weekend bare for igen at hoppe ind i en 

3-dages weekend i dag. Denne uge udfordrede vi os selv især i matematik og engelsk. Vi 

arbejdede med rumfang, og på engelsk gravede vi ned i nogle problemer med de sociale 

medier. Vores skitser til vores vægmaleri er afsluttet, og vi er glade for at gå videre til næste 

trin. 

Jeg ønsker jer alle en dejlig pinse-weekend. 

Kærlig hilsen, Viola 

 

Kære forældre i 8./9. klasse 
Klassen er stadig i gang med naturfagsforløbet. Vidthdyan tager klassen igennem en lang 

række af naturvidenskabens hemmeligheder og love. Der arbejdes på livet løs. 

I engelsktimerne fortsætter arbejdet med ”Oliver Twist” og engelske sange. I dansk er vi 

færdige med ”Noget at kæmpe for” og tager nu – udover danske sange - fat på nogle digte. Og 

i musiktimerne er vi nu i gang med Frederic Chopin og hans musik. 



Rengøringen og dukseopgaverne påhviler i den kommende weekend Alberte S og Clara Idun. 

Åbningen efter Corona nedlukningen gør, at vi kan nærme os normaliteten noget mere: Fra 

næste uge udvides skemaet. Om torsdagen får klassen eurytmi igen – det er i timen fra 13:40-

14:15. Der kommer også andre ændringer, som vi giver besked om snarest. 

På mandag er der jo pinse-” ferie”, men tirsdag er vi på pinden igen. 

Med venlig og atter engang – våd men forårsstemt hilsen – Hans Peter Rasmussen 

 

8./9.klasse 
De seneste par uger i hovedfag har vi lært om det periodiske system og om de mange 

forskellige atomer og molekyler, vi møder i hverdagen. Vi har bl. a. lært om salte, syrer og 

baser, forskellige bindinger, som atomerne kan have, samt kigget på forskellige forsøg og 

diskuteret, hvorfor vi ser, hvad vi ser. Vi har i den sammenhæng lært, hvordan man kan 

afstemme kemiske reaktioner, tegne molekylestrukturer, og eleverne har lavet super flotte 

præsentationer for hinanden, hvor de selv har skulle undersøge forskellige stofkredsløb.  

I denne uge har vores fokus ligget på alkoholer, proteiner, sukker og fedtsyrer, og i næste uge 

skal vi på en lille felttur omkring skolens område, hvor vi vil tage vandprøver fra forskellige 

søer og måle radioaktivitet ved forskellige steder. Derfor bedes eleverne være forberedte 

med udendørs påklædning i forhold til vejret de pågældende dage. 

Sidst på næste ugen begynder vi så småt at skifte vores fokus fra kemiens verden til 

fysikkens verden, hvor vi vil lære om mekanik og kræfter.   

I matematik er vi ved at være igennem de sidste store emner af pensum, og i forbindelse med 

at skoleåret snart slutter, er eleverne endnu en gang blevet tilbudt at foreslå emner til 

gennemgang for at genopfriske gamle emner eller lære om noget, de har særligt interesse i. 

Der er allerede blevet ønsket en gennemgang af emner som bl.a. sinus, cosinus og tangens. 

Venlig hilsen Vidthdyan 

 

 
 
 
 


