
  

 

 
Ugebrev                      02.09.2022  

Kalender  
Tirsdag   6. september  Forældremøde 4./5. klasse  kl. 17:00 – 19:00 

Tirsdag 13. september Forældremøde 6./7. klasse kl. 17:00 – 19:00 

Onsdag 14. september Forældremøde 8./9. klasse kl. 17:00 – 19:00 

Tirsdag 21. september  Forældremøde BH./1. klasse kl. 17:00 – 19:00 

Fredag 30. september Michaelsfest – skoletiden  

 

 

Kære forældre til SFO-børn 
Vi har i ugens løb hygget os. Vi har lavet en masse spændende aktiviteter fra kreativ leg i form 

af plusplus-hygge til aktiv udeleg- det er med at nyde det gode vejr. Derudover så har vi gjort 

høstkransen færdig, som stod og pyntede til høstfesten i tirsdags. Fredagsaktiviteten vil være 

at se om vi ikke kan få lavet et bål. 

Til sidst, så har vi to ønsker fra jer forældre.  

1: Vi kunne godt tænke os, at personen, som henter et SFO-barn lige, siger farvel til en af 

pædagogerne i SFO'en. Dette vil vi sætte stor pris på, da det vil bidrage til en bedre struktur og 

overblik herovre. 

2: Vi har en gang imellem børn, der har lidt for nemt ved, at tage telefonen op ad taskerne. 

Nogle gange fordi de vil i kontakt med forældre, udveksle information/kontaktoplysninger, 

arrangere legeaftaler eller noget helt fjerde. Vi har ikke telefonerne fremme i SFO-tiden og 

håber I vil informere jeres børn herom. Så er det bedre, de tager fat i en af pædagogerne- vi er 

her for at hjælpe. 

Vi ønsker alle en god weekend. 

Kærlig hilsen Mette og Hrolf 
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Kære forældre i BH. /1. klasse 
Først vil jeg gerne sige hjertelig tak for en rigtig hyggelig høstfest, hvor var det dejligt at se 

skolen samlet om sang og dans.  

I denne uge er vi gået i gang med hovedfaget Dansk, og i mandags kom vi til en tavle, der gemte 

på det første bogstav, vi skulle arbejde med, uh det er altså spændende. Vi hører en historie, 

hvorefter vi begynder at danne et billede af bogstavet igennem vers, sange og leg. Vi øver 

derefter i at skrive bogstaverne og små ord, der starter med dette bogstav. De er alle så 

nysgerrige og kan næsten ikke vente med at se, hvad der gemmer sig på tavlen, når de kommer 

hver morgen, det er sådan en fornøjelse at få lov til at opleve og lære sammen med dem. De er 

også blevet rigtig gode til at følge med i vores eurytmitimer, hvor vi også laver bevægelser til 

bogstaver og små vers.  

Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend.  

Kærlig hilsen Naja 

 

 

Kære forældre i 2./3. klasse 
Høstfesten var en herlig fest. Det var dejligt at se store og små danse sammen. Takket være 

børnenes forberedelser var salen smukt pyntet.  Klassen afslutter hovedfagsperioden med 

dansk i denne uge og glæder sig til den næste periode med matematik. 

 Alle ønskes en god weekend. 

Kærlig hilsen Britta  

 

Kære forældre i 4./5. klasse 
Tak for en hyggelig høstfest. Det var skønt at se så mange.  
Ellers er vi stadig i gang med at finde rundt i Danmark. Vores kort i papmache har også taget 
meget af vores tid. 
Ellers er der ikke så meget jeg vil sige denne gang. Blot at jeg glæder mig til at se jer til 
forældremødet på tirsdag. 
 
Venlig hilsen Lone 
 
 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Denne uge er gået med de sidste emner inden for Europas geografi. Vi har hørt om klimazoner, 

højtryk og lavtryk, skyformationer og mange flere ting. En lille quiz blev der også plads til efter 

høstfesten strabadser. 

I danskundervisningen fokuserer vi på digte og lyrik, da der på næste fredag skal afleveres et 

digt. Vi arbejder stadig på skiltemageri i sløjd. Eleverne synes at nyde arbejdet. 

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend. 

Med venlig hilsen Jannick 



 

Kære forældre i 8./9. klasse 
Ugen har været særlig med forberedelsen til høstfesten og selve høstfesten. De fleste af jeres 

børn var med til at kreere den lækre høstsuppe, så I kan roligt bede dem stå for aftensmaden 

derhjemme. :-) Tak for opbakning til festen og for en rigtig hyggelig aften. 

På onsdag skal vi på TECHCOLLEGE og smage lidt på nogle forskellige uddannelser her.  

Det foregår onsdag d. 7. september og vi mødes derhenne (Øster Uttrup Vej 1) kl. 8.30 ved 

hovedindgangen. Bus nr. 18 kører lige til døren. Det er en rigtig sjov dag, og de får en sand-

wich til frokost.  

Fagligt er jeres børn bl.a. godt igang med arbejdet på projekter i blokfag og samfundsfag, og jeg 

er spændt på at se, hvad de får produceret.  

God weekend!  

 

De varmeste hilsener Rikke 

 

 

Kære forældre i 8./9. klasse 
Så har vi været i gang med Nordamerikas geografi i et stykke tid.  Vi har set på vandene – have, 

søer og floder – på bjergene og deres opståen – og på kulminerne og hillbillie-kulturen i 

Appalachians – og på de største vulkaner, især på Hawaii. På hvordan guldgraverdrømmene 

satte Californien og Alaska på USA’s landkort, på hjuldamperne på Mississippi som følge af 

bomulden og slaveriet. Klimazonerne så vi på og snakkede om. Og vi har set på sprogene i USA 

og Canada – og dem er der jo mange af. Så kommer en række af de vigtigste byer og markante 

stater og også på produkterne i forskellige regioner. Jo, vi har taget fat på mange ting. 

Arbejdshæfterne laver vi i det store og hele i skoletiden. I tysk er vi sammen med 6/7 klasse, og 

vi har taget udgangspunkt i elementære, grammatikalske og betydningsmæssige ting. 

Det er en fornøjelse at arbejde med klassen, der tager fat i arbejdet med stor målrettethed og 

iver. 

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 

 

Kære forældre i 8./9. klasse 
I denne uge har vi repeteret - og bygget videre på - vores viden om potenser, kvadratrødder og 

kubikrødder.  

Vi har nu lært og arbejdet med, hvordan man ganger og dividerer potenser med samme 

grundtal, men forskellige eksponenter,  

og hvad mon 10 i nulte ( 100 )  giver? Er det 10? Er det 0? Eller noget helt tredje.  

Det kan I jo spørge børnene om, for det har de nemlig lært! 

Ha' en super god weekend! 

Venlig hilsen Vidthdyan 


