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Tirsdagsnyt den 05-02-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 5. februar Samtaler 2. klasse 
  9. klasse fremlægger projekt 
D. 6. februar Samtaler 5. klasse 
D. 7. februar Samtaler 2. klasse 
  Samtaler 5. klasse 
  Trivselsdag – alle klasser 8.00-13.35 
D. 8. februar Trivselsdag – alle klasser 8.00-13.35 
D. 19. februar Fagdag alle klasser fra 8.00-13.35 
D. 26. februar Kulturel rygsæk for 1.-3. klasse 8.30-9.15 
D. 28. februar Fastelavn 0.- 3. klasse fra 11.00-14.00 
  Fastelavn 4.-6. klasse fra 18.30-21.00 
 
 
Fagdag d. 19. februar. 
Alle elever møder fra 8.00-13.35. Der er sat lærere og fag på de enkelte klasser, men den 
enkelte lærer må gerne kombinere flere fag, hvis det passer med det, der skal arbejdes 
med: 
 

0. klasse: Carsten 

1. klasse: Idræt - Dorte 

2. klasse Matematik – Irene 

3. klasse Natur og teknologi – Julian 

4. klasse Kristendom – Camilla 

5. klasse Dansk – Louise 

6. klasse Matematik - Jens 

7. klasse Historie – Sigurd 

8. klasse Dansk – Tine 

9. klasse Dansk - Lene 

 

 
Generalforsamling 10. april 2019 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skolen skriftligt i hænde 
senest den 1. marts. 
 
 
Glemt tøj m.m. 
Der bliver i dag lagt glemte sager frem ved Mortens kontor. Så tag et kig!!! 
 
 
 



Cirkusforestilling - sturt sturt nummer. 
Efter vinterferien begynder vi at gå i gang med at øve til vores 
cirkusforestilling. Allerede nu kan I følge lidt med i, hvilke hold jeres barn 
er med på. Der hænger opslag på tavlen i gangen. 
 
Da sådan en cirkusforestilling kræver en del øvning, er det vigtigt, at du 
som forældre holder øje med tavlen løbende, så dit barn ikke hentes 
tidligt på øvedage. 
Vi glæder os til at komme i gang. Det bliver så sjovt. 
 
Mange hilsner fra os i Spiren. 
 

 
Babyrytmik:  
Som noget nyt tilbyder vi nu babyrytmik for forældre og børn mellem 2 måneder og 2 år – 
ja, ældre søskende er også velkomne. 
Det kommer til at foregå om onsdagen fra klokken 10 og en lille times tid frem, og det 
bliver Marianne og Camilla, der står for alt det musikalske. Der skal danses, laves rytmik, 
synges, lyttes til musik og meget mere. 
Vi vil gerne åbne skolen for lokalområdet, og vi tænker, det er en rigtig god måde at lære 
vores skole at kende på. Hvis I kender nogen, som I tænker kunne være interesserede, 
må I meget gerne fortælle dem om dette nye tiltag. 
Det kører frem til sommerferien, det er ganske gratis, og der er altid kaffe på kanden. 
 

 
Hyggehockey for mødre på NLF 
Mød op til hockey for mødre og få sved på panden hver tirsdag 
kl. 19.15-20.30. Det kræver ingen forudsætninger at deltage, 
alle kan være med trænet som utrænet. Vi har oprettet en 
facebookgruppe med navnet ”Hockey for mødre på NLF”. Hvis 
du er interesseret i at deltage, skal du bare søge om 
medlemskab i gruppen, alle er hjertelig velkommen, jo flere vi 

er jo bedre😉 (Hvis du ikke er på facebook kan du kontakte 

Dorte, mor til Signe i 3. kl. på tlf. 31100629)  
Vi starter tirsdag d. 19/2 (lige efter ferien)  

 
 
Indbetaling af skolepenge og SFO 
Der er alt for mange der ikke får indbetalt pr. den 1. i måneden og jeg bruger meget tid på 
at rykke for indbetalinger! 
Det vil glæde mig, hvis I får bedre styr på jeres indbetalinger! 
Mvh Ina 
 

 
Vi holder fastelavn for 0. 1. 2. og 3. klasse torsdag d. 
28. februar fra kl. 10.05 – 14.00 
Først pynter vi klasserne fra 10.05 – 11.35, og fra kl. 
12.05 – 14.00 klæder vi os ud, slår katten af tønden, 

spiser fastelavnsboller og synger sange i salen. Fastelavnsboller og juice til børnene 
betales af klassekassen. 
Vi glæder os til at se de flotte kostumer. 
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Trivselsdage. 
Torsdag og fredag i denne uge har vi ”trivselsdage”. Alle klasser sætter disse dage særlig 
fokus på trivslen. Vi arbejder selvfølgelig løbende med trivslen og på mange forskellige 
måder fx i klassens tid, ved at have nul tolerance i forhold til mobning, ved 
samarbejdsøvelser, så lejrskoler etc., se evt. skolens trivsels- og mobbepolitik, som ligger 
på hjemmesiden. 
Når vi vælger at afsætte to dage til trivsel, er det ikke et udtryk for, at vi oplever flere 
problemer, eller børn, der ikke trives, men et udtryk for at vi ved, at børn, der trives, også 
lærer mere. At trivsel ligefrem er en forudsætning for indlæring,  
Vi arbejder som skole videre med ”De 24 styrker” – et redskab til at finde og tale om, de 
styrker vi hver især besidder – og derved få større kendskab til og forståelse for hinanden.  
Eleverne er i skole fra 8 til 13.35  
 
Vi skal i 0. klasse arbejde med 5 af de 24 styrker. Vi skal i grupper lave en fotostory om de 
5 styrker. 
 
Henriette og Dorthe skal sammen med 1. klasse arbejde med nogle af de 24 styrker og 
derudover skal de arbejde med grænser - egne og andres. (Hvordan kan vi f.eks. se, når 
vi overskrider andres grænser og hvordan sørger jeg for, at andre kan se hvad jeg vil være 
med til? + meget mere) 
 
2. klasse: Vi har udvalgt otte styrker, som vi skal beskæftige os med på forskellige måder i 
løbet af de to dage. De udvalgte styrker er: Fair og rimelig, omtanke, venlig og 
betænksom, selvkontrol, kreativitet og opfindsomhed, perspektiv og visdom, vedholdenhed 
og samarbejde. Vi skal bl.a. lave puslespil, hvor vi får brug for at være vedholdende, vi 
skal opfinde nye ting ved hjælp af kreativitet og opfindsomhed og teste vores selvkontrol, 
når vi har chokoladeknapper stående foran os. Tag tøj med til udendørs bevægelse 
torsdag, og medbring gerne puslespil til fredag. Det bliver uden tvivl et par gode og 
givende dage – vi glæder os! 
 
3. klasse: Torsdag skal vi starte i musiklokalet - vi skal øve os, for vi kører kl. 9.20 mod 
Ollerup Musikefterskole. Vi skal opleve og se efterskolelivet og mærke, at musik er noget 
af det, der gør os glade!  
Fredag skal vi "lege" med vores klassevenner, vi skal bl.a. lave lækker mad i 
skolekøkkenet 
 
4. Klasse: Torsdag: Vi starter med et fælles oplæg omkring styrker. Mini-projektarbejde i 
én af styrkerne. Og til sidst fremlæggelse af styrkerne. 
Fredag: Emnearbejde "Den hårde tone". Vi skal se en kort dokumentarfilm og debattere 
emnet på forskellig vis. Vi slutter dagen af med fællesspisning og hygge. 
 
5.klasse skal udover at arbejde videre med de 24 styrker berøre forskellige emner, der er 
kan være med til at påvirke både den individuelle trivsel og trivslen i klassen. Vi skal se på 
det vigtige fællesskab, den hårde tone, elevernes roller og de sociale mediers betydning 
for klassens/den enkeltes trivsel. Udfra små dokumentar film skal der diskuteres, sættes i 
perspektiv, vurderes mv.. 
 
I 6. klasse har vi valgt at bruge trivselsdagene på at arbejdere videre med de 24 styrker, 
samarbejdsøvelser i skolekøkkenet samt en fælles tur med 7. klasse fredag til Odense 
Zoo. 
 
7. klasse skal torsdag og fredag arbejde med trivsel, både i egen klasse, men også på 
tværs af klassetrin. Torsdag er der fokus på diversitet, forskellige og det at skabe en kultur 



hvor der er plads til alle. Dette på tværs af forskellige styrker og forskellige personligheder: 
hvordan skal vi behandle hinanden så alle kan være her? 
Fredag er en fællesudflugt til Odense Zoologiske Have med 6. klasse. Formålet er både 
oplevelser sammen med klassen, men også at blive knyttet tættere med 6. klasse. 
Eleverne bliver blandet, og skal have gode oplevelser sammen, der forhåbentlig kan give 
mere sammenhold i dagligdagen. 
 
8. klasse: 7. og 8. klasse skal torsdag arbejde med nogle samarbejdsøvelser samt 
arbejde med filmen "Divergent" 
Fredag skal 8. klasse bl.a. arbejde med deres personlige styrkebog 
 
Torsdag skal 9. klasse på besøg hos Peter, og en tur i Zoo. 
Fredag skal de sidste projekter fremlægges. Når det er klaret skal vi være sammen med 
vores klassevenner i køkkenet. 
Vi glæder os til nogle inspirerende, udviklende og hyggelige dage! 
 
 
 
 
 
 



 



 


