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Kære 6/7 klasse.
Tak for et godt forældremøde. Der blev talt om, hvordan det går i klassen – de er jo ret
puberterende! Der blev drøftet løst og fast – blandt andet, hvorfor det er vigtigt at eleverne
spørger lærerne, inden de ringer hjem. Det er de også rigtig gode til. Vil I være venlige at
minde jeres børn om at tage gymnastiktøj med. For det er irriterende for dem, når de har
glemt det.
Ellers var det mest klasseturen, som var på dagsordenen. Der var bred enighed om et max.
beløb på 20 euro til lommepenge. Og hvis eleven skal købe souvenirs, passer lærerne på
pengene. Jeg vil gerne minde om at tjekke pas og det blå sygesikringsbevis. Jeg glemte at sige,
at hvis en elev skal have speciel medicin med, ud over almindelig håndkøbsmedicin, som jeg
har med, skal en lærer have besked – blot for en sikkerheds skyld. Ellers var der enighed om
en fælles regel ang. telefoni til hjemmet: for at undgå hjemve, må eleverne helst ikke ringe
hjem efter ca. kl. 17.
Pakkeliste og rejsetider kommer med eleverne hjem – igen. Her kommer der også
telefonnumre på de voksne. Og I vil selvfølgelig altid kunne komme i kontakt med os.
Jeg vil ønske de tre konfirmander en rigtig god fest på søndag og håber på godt vejr.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 6/7 klasse
Nu er klassen og jeg gået i gang med fysikperioden. I disse uger skal vi undersøge elementer
som lyd, lys, vægtstangsprincippet og farvernes verden. Her i den første uge har vi brugt
noget tid på at lave en monocord – ur-apparatet til at undersøge lyd.
Samtidig gør vi klar til klasserejsen, som I har fået en del oplysninger om allerede – og vi
snakker jo om den på forældremødet på tirsdag.
I sløjd er vi tæt på at have fået gjort vores del af plankeværket færdigt – det har jo måttet
ligge stille meget længe på grund af vejret. I mellemtiden er vi i gang med små fodbold- og
hockeymål – og vi skal snart gøre klar til en ny, noget større opgave, som udarbejdes i
samarbejde med Lars.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 8/9 klasse
Nogle af eleverne kom til ikke at aflevere et arbejdshæfte fra historieperioden. De har nu –
som det blev meddelt dem i løbet af perioden – fået en opgave, der skal afleveres senest den
14. april – Danmark under Første Verdenskrig. Check selv med børnene, om jeres er et af
dem, der skal lave denne ekstra ”stil”.
Vil I være venlige at minde jeres børn om at tage gymnastiktøj med. For det er irriterende for
dem, når de har glemt det.
I dansktimerne er vi begyndt på romanen Moby Dick, hvori der til hver time skal læses et
afsnit, hvortil der i timen skal besvares spørgsmål.
Det har ikke været let at finde en alternativ dato til forældremødet. På grund af forældres
vanskeligheder med at få tid til et sådant møde prøver vi at gøre det til et fyraftensmøde, det
vil sige til klokken 17. Datoen er den 21. april. Og altså klokken 17. På gensyn.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære 8/9 klasse.
I de to sidste uger har vi beskæftiget os med menneskekundskab i biologi. Overskriften har
været forplantning. Det har givet anledning til nogle interessante og relevante samtaler. Vi
har berørt mange emner: Seksualundervisning, pubertet, embryologi, stamcelleforskning og
genteknologi på godt og ondt.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Ideon Skovbutik og Bageri
Der udelukkende producerer og sælger økologiske og biodynamiske produkter kan tilbyde
fragtfri levering af fuldkornsbrød, frugtpålæg, kager, kiks m.m. på skolen (den 1. fredag i hver
måned). Vi beder om, at en evt. bestilling er os i hænde senest mandagen inden. Klik ind på
hjemmeside www.ideonskovbutik.dk - katalog kan downloades fra dette link:
http://www.ideonskovbutik.dk/Varekatelog.html
Mange hilsener Finn og Katrine
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Forældremøde i 8./9. klasse. Kl. 17:00

