
  

 

 
 
Ugebrev                      09.09.2022  

Kalender  
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 denne uge været en masse udenfor. Her har fantasien 

fået frit spil og sikke nogle kreative lege, jeres børn finder på - 

hvor er det bare fantastisk at se.  

Legene har været alt fra at "bygge" store skibe i tårnet, til 

afslapning i hjemmelavede hængekøjer af stof i legehuset.  

Derudover så har vi fået friskbagte boller, som Mette har bagt. 

Som I kan se på billedet, så har også fået høstkransen op at 

hænge og nøj hvor den pynter. 

VI ønsker jer allesammen en fantastisk weekend. 

Kærlig hilsen Mette og Hrolf 
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Kære forældre i BH. /1. klasse 
Vi har haft endnu en dejlig uge, hvor vi har haft dansk i 

hovedfag og har arbejdet med bogstaverne L og H. I sprog 

har vi i øjeblikket engelsk, hvor vi synger sange og vers 

med tallene fra 1-10 og sange og hvor vi lærer navnene på 

forskellige dyr.   

Vi er begyndt at øve vores del af Mikael og Dragen 

skuespillet, som hele skole skal fremvise sammen.   

Jeg ønsker jer en dejlig weekend. 

Kærlig hilsen Naja 

 

 

 

 

Kære forældre i 2./3. klasse 
De sidste uger har stået i høstens tegn, hvor klassen malede høstkranse 

til at pynte i salen. I de næste tre uger har vi matematik i hovedfag. Vi 

glæder os til at få nye fløjter.  

I får nærmere besked i en mail fra kontoret.  

God weekend.  

Kærlig hilsen Britta  

 

 

 

 

Kære forældre i 4./5. klasse 
Tak for et hyggeligt forældremøde. Det var skønt at se så mange fremmødte. 

Vi er stadigvæk på besøg i Danmark. Vi har snakket om vestkysten, hvor træerne hælder mod 

øst, på grund af vestenvinden, vi har snakket om hvordan storme æder af kysten. Vi har hørt om 

den jyske hede og hosekræmmere. Vi har snakket om forskellen mellem øst og Vestjylland. Vi 

kan se, at det boer flere i Østjylland. Vi har grinet af sjove bynavne. 

Mens jeg sidder og skriver til ugebrevet, er det tydelig at efteråret er kommet. Det passer jo fint 

med at vi går den mørke tid i møde og dermed Mikaelstiden. Klassen er begyndt at øve til 

skuespillet og det går fint.  

Ellers er der ikke så meget at fortælle denne gang. Rigtig god weekend til alle. 

 
Venlig hilsen Lone 



Kære forældre i 6./7. klasse 
Så kom efteråret for alvor med sin regn og blæst. Det giver jo god anledning til at sidde 

indenfor og læse. Derfor kunne det nærmest ikke passe bedre, at vi nu er gået i gang med at 

læse et klassisk værk som led i vores danskperiode i hovedfag. 

Ellers får vi øvet op til Mikaelsspillet, hvor vi denne gang har nye replikker og roller, og vi 

kreerer stadigvæk skilte i sløjdtimerne. 

Vi ses til forældremøde d. 13/9 kl. 17-19. 

Jeg ønsker alle en god weekend. 

Med venlig hilsen Jannick 

 

 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Om tysktimerne:  

I de næste to uger har klassen i tysktimerne Hrolf, der vil koncentrere sig om landet Tyskland og 

dets historie. 

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 

 

 

 

Kære forældre i 8./9. klasse 
I onsdags havde vi en spændende dag på TechCollege. 

Modsat alle de andre deltagende skoler, så gik jeres børn 

ikke op i at vinde over andre, men i at lære, øve og hygge sig 

- og det gjorde de så. De producerede en “Diner fra Steiner” 

som de kaldte det. De lavede et cafebord, tre billedrammer, 

en bakke med fliser, servietholdere i blik, et menukort, en 

lækker sandwich og en forlængerledning. De var flittige og 

engagerede fra start til slut og med masser af grin og sjov. 

Det var en skøn dag!  

 

De varmeste hilsener Rikke 

 

 

 

 

 

 



Kære forældre i 8./9. klasse 
I denne periode, der afslutter i dag, har vi beskæftiget os meget med Nordamerikas geografi – 

især USA’s. Der er lavet meget i arbejdshæfterne, der bliver afleveret i dag, og der er blevet fortalt 

og undersøgt mange emner. Det har været en fornøjelse at være lærer for klassen i disse uger – 

og jeg glæder mig til at få lov til at stå foran klassen igen i historieperioden. I de næste to uger 

har klassen i tysktimerne Hrolf, der vil koncentrere sig om landet Tyskland og dets historie. 

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 

 

 

Kære forældre i 8./9. klasse 
I denne uge i matematik har eleverne fået deres afleveringer vedr. brøker tilbage fra 

foregående uge og derefter har vi regnet os frem til de tre kvadratsætninger og visuelt bevist 

hvorfor en kvadratsætning giver det, som den gør. I løbet af dette fik vi repeteret, hvordan det 

nu lige er, at vi ganger to parenteser med hinanden. 

Ha' en god weekend! 

Venlig hilsen Vidthdyan 


