
  

 

 

 
Ugebrev                      18.03.2022  

Kalender  
Tirsdag             22. marts             Forældremøde 7./8./9.   kl. 17.30  

Uge 15 11.-15 april  Påskeferie  

Mandag 18. april 2. Påskedag  

Fredag 13. maj  St. Bededag     

  
 

Kære forældre i 1./2. klasse 
Vi er kommet i forårsstemning. Klassen har tegnet og pyntet 

vinduerne med fine forårsblomster. Som det kan ses på fotoet, 

er børnene så småt ved at kunne stave til svære og lange ord. 

Der har været en hel del sygdom i denne uge, men vi håber, at 

alle er friske i næste uge, hvor vi har en ny 

hovedfagsperioden. God weekend til alle. 

Kærlig hilsen Britta  

 

 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Tak for et hyggeligt forældremøde, Dog var der desværre en 

del afbud på grund af sygdom. Men det var skønt at kunne ses 

in natura. Der blev mulighed for at skrive med fjerpen og blæk, 

hvilket er forskud på, at klassen skal til at skrive med fyldepen. Der blev lavet en bestillingsliste 

på fyldepenne. Hvis der er andre, som vil på listen, så skal I give mig besked senest næste uge. 

Prisen er ca. 90 kr.  

Ellers fortsætter vi historien om aserne i Asgård. Vi har hørt om Balder, som havde en 

forudanelse og sin egen død og hvordan hans mor Frig, fik alt i verden til at love at man ikke vil 
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gøre Balder ondt. Vi er blevet præsenteret for Loke, den luskebuks. 

Vi har hørt om Midgårdsormen, som lever i havet, hvor den er blevet så stor, at den kan nå hele 

vejen rundt m jorden. Og så er der jo Fenrisulven, som blev så stor og vild, at man ikke kunne 

styre den. Aserne måtte ty til trolddom da man skulle binde den. Så hvis I skal lave sådan en snor, 

får I opskriften her: 28% kattetramp, 33% bjergrødder, 20% fiskefødder, 14% spædbarnsskæg, 

3% birkenåleolie og til sidst 2% tørt vand. Så er det bare at gå i gang. De fik tøjret den og gemt 

væk i et verdenshjørne og det er dens hyl, man kan høre, når vinden kommer derfra. 

Ellers har vi været i sløjd, hvor hammeren svinges og runerne bliver formet med stemmejern.  

Nu går vi imod varmere tider, ifølge vejrudsigten, så vil I være søde at tjekke børnenes skiftetøj. 

Vi har ret mange vanter, sokker mm, som ikke har nogen ejermand, og det fylder ret meget på 

knagerne. 

Det er alt for denne gang. Rigtig god weekend til alle. 

 
Venlig hilsen Lone 
 
  

 
 

Kære forældre i 5./6. klasse 
Denne uge er gået med læsning og skrivning af elevernes egen boganmeldelse. Vi har også 

arbejdet med diktater og grammatik - og så har vi fundet ud af, at man sagtens kan lave 

sætninger der ikke giver nogen mening, bare de rigtige ordklasser og sætningsled står i rigtig 

rækkefølge. Det kom der mange underlige sætninger ud af, nogle gange en smule poetisk. I 

næste uge kommer Hans Peter og underviser i historie - denne gang om det gamle Rom.  

Jeg ønsker alle en god weekend.  

Med venlig hilsen Jannick 
 

 
 
 
Kære forældre i 7./8./9. klasse 
I denne uge fortsætter vi med vores biologi hovedfag. Vores fokus var på knogler. Da jeg ikke 

kunne være der nogle dage, fortsatte eleverne med de planlagte aktiviteter med en vikar. 

Til alle forældre til 8./9. klasses elever venligst husk at bestille en tid til vores næste UPV den 

23. marts gennem linket, jeg har sendt via mail. 

Jeg glæder mig til at byde velkommen til vores forældremøde tirsdag den 22. marts kl. 17.30. 

Der er mange emner, vi vil tale om. En af dem er vores kommende klasserejse fra den 4.-6. maj. 

Jeg tag hjemmebagt kage med og der vil være te og kaffe. 

Jeg ønsker jer alle en dejlig, solrig forårsweekend. 

 

Mange hilsner Viola   

 



 

Kære forældre i 7./8./9. klasse 
Vi har nu færdiggjort et forløb med valutaomregning, og er gået stærkt i gang med Pythagoras' 

læresætning. I denne uge har vi bevist, 

hvorfor Pythagoras' læresætning virker, 

regnet på opgaver hvor hypotenusen skulle 

findes, og fundet ud af, hvad vi kan gøre, hvis 

vi skal regne os frem til en af kateterne. Vi 

bruger derfor alt hvad vi har lært omkring 

potenser og kvadratrødder til at finde 

svarene.  

Mange elever mangler desværre 

lommeregnere til matematiktimerne, så jeg 

anbefaler stærkt, at forældre hjælper med 

dette.  

Ha' en god weekend!  

Hilsen Vidthdyan 

 


