
  

 

 

 

Ugebrev                  03.09.2021  

 

Kalender  
Tirsdag 7. september Forældremøde 3./4. + 5./6. klasse kl. 17.00 

Tirsdag 14. september Forældremøde 7./8./9. klasse kl. 17.00  

Kære forældre i Morgenfruen 
Ugens dage er gået med småopgaver og masser af herlig leg. Nogle af børnene har været med 
til at binde høstkranse. 
Der er kommet nyt sandkasselegetøj i biomateriale (majs), da det gamle var slidt op, og der er 
bestilt nyt sand til optankning af sandet i sandkassen, så der bliver travlhed med skovlene og 
trillebørene i næste uge. 
En god ro om morgenerne er vigtig og givende for resten af dagen, og derfor vil vi gerne 
værne om den vigtige afleveringsstund. Det vil være godt, hvis der i store træk kun gives små 
beskeder om noget praktisk eller om barnets befindende og så gemme de øvrige ting enten til 
afhentning eller på et aftalt tidspunkt. Vi takker for jeres forståelse og opbakning. 
Det lille Morgenfrueområde vil blive udvidet, så der er mere plads at boltre sig på. Fra på 
mandag får vi en pedelmedhjælper, som hedder Ahmed. Han og Nicolai er klar til at gå i gang 
med opgaven mandag morgen. En mere permanent barriere/hegn er snart på tegnebrædtet, 
og det hører I selvfølgelig mere om på et lidt senere tidspunkt. 
 
Rigtig god weekend. 
På personalets vegne og med mange venlige hilsner fra Vita  
 

 
Fra en gåtur for et par uger siden. 

Tornhøjvej 14 

9220 Aalborg Øst 
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Kære forældre i Morgenfruen og i skolen. 
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen til et nyt og spændende skoleår. 
Det er et år vi har set frem til, og hvor det nu er muligt at vende tilbage til en hverdag med 
mere samvær, hygge og bedre vilkår for trivsel og læring.  
 
I bestyrelsen har vi taget hul på arbejdet med en strategi for børnehaven og skolen, hvor vi 
prøver at skabe rammerne for fremtiden. Vi har mange ønsker og drømme, og bruger derfor 
noget energi på at få det bragt til en realiserbar handlingsplan. Det er vores alle sammens 
skole, så derfor vil der i strategien også være tiltag, hvor vi sammen med lærerkollegiet og jer 
finder de rette løsninger. Når vi er kommet dybere ned i substansen, hører I mere.  
 
Når det er sagt, er der allerede nu tiltag i gang på forskellige fronter, hvor vi godt kunne bruge 
lidt hjælp. Bl.a. har vi kulturforeningen, som er en støtteforening til skolen. Kulturforeningen 
er bl.a. med til at arrangere julebasar, hvor overskuddet går til Morgenfruen og til skolen, men 
kan også være med til at arrangere foredrag om pædagogikken, antroposofien eller andre 
spændende arrangementer.  
 
Skolen har også et PR-udvalg, som pt. arbejder på hjemmesiden, men kigger også ind i andre 
former for markedsføring af skolen. Vi er jo en hyggelig lille skole med de mange fordele det 
har, men lidt flere elever vil nu også være dejligt.  
Og så er der vores skønne bygninger og omgivelser, som enkelte steder godt kunne bruge lidt 
kærlighed.  
 
Så har du lyst til at give en hjælpende hånd på en af fronterne, så kom forbi og tag en snak 
med os torsdag den 6. oktober kl. 16.00, eventuelt mens børnene render rundt og leger. Vi 

vil være til stede med en god kop sort kaffe og andet hyggeligt        
 
Og i øvrigt, hvis du tænker at det der med strategiarbejdet og bestyrelsen lyder lidt 
spændende, så mangler vi faktisk suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter er velkomne til at 
deltage på alle bestyrelsesmøderne.  
 
På bestyrelsens vegne ønskes I alle et godt skoleår.  
 
De bedste hilsner:  
Mads Mailund Heuer  
Bestyrelsesformand 
Tlf.: 60648466  

Mail: madsheuer@gmail.com  
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Tusind tak for en herlig høstfest. 
Her kommer lige lidt stemningsbilleder: 

0    
 

    
 

    
 
 
 



Kære forældre i BH-kl. 
Endnu en dejlig uge er afsluttet og det med høstfest. Børnene har været lidt trætte i dag, så vi 

hygget med leg både inde og ude. God weekend.  

        
Klassen tærsker korn.                                                 Klassen binder høstkranse 

Med venlig hilsen Helene 

Kære forældre i 1./2. klasse 
Forberedelserne til høstfesten stod på over et par dage. Først gik vi ud for at finde egnede 

blomster til høstkransen. Næste dag drog vi afsted med kurve og sakse for at klippe 

blomsterne. Da kransen var bundet, dekorerede børnene den og den hænger nu og pynter 

over bordet i Sfo'en. Det gode sensommervejr var med os hele ugen og heldigvis også på selve 

dagen i går. Tusind tak til alle jer der var med til at gøre det til en smuk, hyggelig og sjov 

høstfest. God weekend. 

Kærlig hilsen Britta 

 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Tak for en dejlig høstfest. Det var skønt at se så mange fremmødte.  

I morgen, fredag, har den ældste klasse noget om brand og derfor vil jeg benytte lejligheden til 

at gennemgå hvordan vi i klassen skal forholde os, hvis, hvad vi ikke håber, det værste skulle 

ske. 

Ellers vil jeg blot minde om forældremødet på tirsdag kl. 17.00.  

Rigtig god weekend til alle. 

 

Med venlig hilsen Lone 



Kære forældre i 5./6. klasse 
Denne uge har stået på lidt af hvert. I hovedfag er vi næsten blevet færdige med Robinson 
Crusoe og dermed også vores dansk-periode.  
Små diktater og grammatiktegninger har også stået på programmet. Derudover er der blevet 
tegnet små scener fra Robinson Crusoe og vi har talt om hvad der skal til for at klare sig helt 
alene på en øde ø. 
I engelsk er vi begyndt på at læse "Mark on the Moon" og ud fra den har vi fundet diverse ord 
fra de forskellige ordklasser.  
I sløjd er vi begyndt på at lave skeer ud af en klods træ, med et huljern. Det er noget andet end 
at bruge en snittekniv og er grenstykke, ikke desto mindre rigtigt spændende! 
Så havde vi torsdag en hel dag til at lave høstsuppen som endte med at blive ret vellykket, 
hørte jeg i hvert fald fra mange. 
Og tak for en hyggelig og vellykket høstfest! 
 
God weekend. 
Med venlig hilsen Jannick 
 

Kære forældre i 7./8./9. klasse 
Sikke en spændende uge vi havde! Vi begyndte at arbejde med vores fordybelsesopgaver! 
Dette bliver en lang og interessant proces. Jeg glæder mig virkelig til at læse de færdige 
projekter og se produkterne. 
En stor tak til alle de hjælpende hænder og dejlige smil på årets høstfest. Solen velsignede os 
ved at deltage i festlighederne, og aftenen blev en fuld succes. 
I denne uge var vi også heldige at få besøg af Per. Torsdag fyldte han vores hoveder op med 
teoretisk viden om brand og hvordan man bekæmper det. I dag kom vi helt tæt på og lærte 
med succes at bruge udstyr som skolernes vandslanger og forskellige brandslukkere. 
En lille påmindelse om, at vores første forældremøde i dette skoleår er tirsdag den 14. 
september kl. 17.30 i vores klasseværelse. 
Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend og til mange af jer en god konfirmation. 
 
Med venlig hilsen Viola 

 

Matematik: 
Efter et par uger med genopfriskning i plus- og minusstykker bevæger vi os i den kommende tid ind i gange- 
og divisionsstykker. Eleverne er blevet dygtige til at regne med store regnestykker og decimaltal, og har 
også arbejdet med regnestykker med flere led, som vi jo selvfølgelig løser uden lommeregner ;)  
Venlig hilsen Vidthdyan 

Eleverne har med højt humør og engagement lært om brandsikkerhed og selv slukket brande. Bålet blev 
slukket med en pulverslukker, og den brændende stegepande blev slukket med CO2-slukkeren.  
Underviser var Per Henrik Vittrup Jensen. 
 
Billeder herunder: 

 



 

 



 

 

 


