
  

 

 
 
Ugebrev                      17.12.2021  

Kalender  
Onsdag 22. december Juleferie 

Onsdag 5. januar  1. skoledag efter juleferien 

 

Kære alle i skolen og i Morgenfruen 
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt og lyst nytår. Vi håber at se alle eleverne igen d. 5. 
januar kl. 8.20, men vi må jo se, hvordan situationen mht. til smittetal osv. er til den tid. 
Der kommer besked via mail og Facebook, hvis der bliver ændringer. 
Morgenfruens forældre har jo oplyst, hvornår de holder ferie. Første åbningsdag efter nytår er 
3.1.2022. 
 
Mange hilsner Vita 

 

Kære forældre i BH-kl.   
Der er ikke så meget nyt at tilføje, vi ses jo dagligt… Online undervisning er en noget speciel 

oplevelse her i børnehaveklassen, men også hyggeligt. Børnene har småopgaver for, som de 

viser mig, og vi taler om dem den følgende dag. I ønskes en god weekend.  

 

Venlig hilsen Helene  

 
 

Kære forældre i 1./2. klasse 

Tirsdag holdt vi juleafslutning i klassen. Børnene havde legetøj med. Vi har været meget 

spændte på, hvordan hjemmeundervisningen skulle forløbe. Men det gik jo over al 

forventning. Det er længe at sidde foran skærmen. En time før vi havde fri spurgte en elev: 

"Hvornår skal vi hjem?" En anden elev svarede:" Vi er jo hjemme."  

God weekend. 

Kærlig hilsen Britta 
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Kære forældre i 3./4. klasse 
Så er vi tilbage til online-undervisningen. Ikke den juleafslutning jeg havde ønsket, men vi må 

prøve at få det bedste ud af det. Jeg prøver at lave lidt af hvert. Vi snakker, tegner, regner, skriver 

og laver lege. Desuden forsøger jeg at give børnene opgaver, så de kan komme ud. 

Sidste skoledag er tirsdag, og så står ferien for døren. Jeg vil ønske alle en rigtig god jul og et 

skønt nytår. Og så må vi håbe, at vi kan vende tilbage til en normal skolegang, når vi kommer 

tilbage. 

 

Med venlig hilsen Lone 

 

 

Kære forældre i 5./6. klasse 
Denne uges undervisning har været blandet mellem fysisk fremmøde og onlineundervisning. 

Tirsdag holdt vi juleafslutning hvor der blev quizzet og spist pebernødder.  

Hovedfagsundervisningens indhold er stadig geologi, og vi har haft god mulighed for at 

fortsætte arbejdet i vores hæfter derhjemme online. 

Vi har prøvet lidt forskellige aktiviteter af mens vi har været online - der har været lidt 

blandede reaktioner, det er selvfølgelig meget anderledes end at være i skolen. 

Mandag og tirsdag i næste uge bliver så de sidste to dage online inden juleferien. Jeg vil finde 

nogle alternative aktiviteter til eleverne de to dage for igen at minimere skærmtiden. 

Må alle få en dejlig weekend. 

Med venlig hilsen Jannick 
 
 

Kære forældre i 7./8./9. klasse 
Denne uge var selvfølgelig en lille smule anderledes. Vi er online igen, men vi gør det bedste 

ud af det. I dag har vi for eksempel lavet vores sløjd og håndarbejdstimer om til 

madkundskab. Eleverne bagte lækre småkager i deres eget køkken. Det har været en 

fornøjelse at se eleverne deltage aktivt i de forskellige aktiviteter og diskussioner, vi havde i 

løbet af ugen. 

Jeg ønsker jer alle en god weekend. 

 

Med venlig hilsen Viola 


