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Kommende aktiviteter: 
D. 14. marts Gallafest 7.-9. klasse 18.00-22.00 
Uge 12  0.-7. klasse har fordybelsesuge 
  8. klasse har filmuge 
  9. klasse har fordybelsesuge - dansk  
26. marts  Spirens store cirkusforestilling kl.15.30 
  Kulturel Rygsæk for 0. klasse 
D. 1. april  Mini-Spiren starter 
Uge 14  8. klasse skal i skolepraktik hele ugen 
D. 10. april  Generalforsamling 
 
 
Velkommen til …. 
Emma, som er startet i 3. klasse. Vi håber, du og din familie vil falde rigtig godt til her på 
skolen 
 
 
Fordybelsesuge 0.-7.klasse  
I næste uge har 0.-7.kl. fordybelsesuge, hvor vi dykker ned i temaer som f.eks. venskab og 
barn/voksen fra ”Den lille prins” af Antoine De Saint-Exupéry. Vi skal arbejde ud fra flere af 
bogens citater bl.a. 
 ”Kun med hjertet kan man se rigtigt”.  
”De voksne forstår aldrig noget helt af sig selv, og det er så trættende for børn evig og altid 
at skulle komme med forklaringer”.  
”Man lærer kun det at kende, som man gør tamt”. 
Den lille prins besøger på sin rejse flere planeter, hvor han møder forskellige 
personligheder. Disse dykker vi også ned i på forskellig vis. 
Elever arbejder på tværs af klasser i 3 grupper: 0.kl-2.kl, 3.-5.kl. og 6.-7.kl. 
Alle elever møder til normal tid og har fri kl. 13.35. Alle medbringer madpakke samt 
penalhus (7.kl. medbringer også deres skolecomputer) 
Onsdag i fordybelsesugen skal alle elever medbringe en ting (eller et billede af denne). Vi 
skal lave en fotocollage af alle elever, der hver især står med deres ”kæreste eje”. Hvis 
denne ting ikke egner sig at tage med i skole (kæledyr f.eks.) tages i stedet et foto, som 
eleven således står med på fotoet. Yderligere information sendes via Intra. 
Vi ser frem til en anderledes og spændende uge med fokus på livsvisdom og filosofi i 
børnehøjde. 
 
 
Uge 12. 8. klasse går til filmen… 
8. klasse deltager i en kortfilmfestival for hele kommunens 8. klasser.  
Klassen er opdelt i 5 grupper, som hver skal lave deres bud på en kortfilm.  Ideerne er ved 
at tage form, og i uge 12 skal der så filmes og klippes, så vi har får 5 færdige kortfilm. 
Herefter vi skal udvælge den kortfilm, som skal repræsentere vores skole til Filmfestivalen 
d. 25. april.  
 
 



Uge 12 og 9. klasse. 
9. Klasse skal hele ugen arbejde med dansk. 
Vi skal blandt andet læse og analysere en graphic novel, til undervisningsministeriets 
generalprøve på de skriftlige prøver, arbejde med journalistiske genrer og ind til TV2 til en 
rundvisning og oplæg om journalistisk vinkling, valg og etik både alment og i forhold til 
dokumentarserien  Rejseholdet – jagten på en morder 
 
Vi glæder os til en god og udbytterig uge. 
 
 
Torsdag er der Gallafest – dørene slås op klokken 18 for festklædte og -stemte 7. 8. og 
9. klasser. 
 
 
SMIL. Fotografen kommer……. 
D. 24. april kommer fotografen og tager klassebilleder af alle klasser samt portrætbilleder 
af dem, der ønsker det. Der kommer bestillingssedler hjem, når vi nærmer os. 
 
 


