
 
 

Tirsdagsnyt den 10-12-2019 
 

 

Kommende aktiviteter: 
D. 11. december Temadag 0.-6. klasse. For disse klasser slutter 

skoledagen kl. 13.35 
D. 12. december Fagdag 0.-9. klasse. Skoledagen slutter kl. 13.35 
D. 16. december  9. klasse terminsprøve  
D. 17. december 9. klasse terminsprøve 
D. 18. december 9. klasse terminsprøve 
D. 19. december 9. klasse terminsprøve 
D. 20. december Sidste skoledag inden jul. Skoledagen slutter 12.50 
D. 6. januar  Første skoledag efter juleferien 
D. 8. januar  Samtaler 1. klasse 
 
 
 

Sidste skoledag før juleferien  
Sidste skoledag før jul er fredag d. 20. december.  
Alle møder kl. 8.00, hvor vi har morgensang.  
Efterfølgende er der pakkespil, hygge og oprydning i 
klasserne.  
Klokken 11.30 går vi til kirke i samlet flok. Her følges 
man med sin klasseven, som man også sidder 
sammen med oppe i kirken.  
Kl. 11.45 er der gudstjeneste, hvorefter vi går tilbage 
til skolen – stadigvæk sammen med ens klasseven 
og i samlet flok - og ønsker hinanden god jul.  
Skoledagen slutter 12.50  

Hver elev skal medbringe en gave til 20-25 kr. til pakkespil.  
Pakken må ikke indeholde slik. 
 
 
Fagdag torsdag den 12. december.  

Alle klasser har fagdag fra 8.00-13.35. Her et lille udpluk i forhold til, hvad klasserne skal 

lave. 

 

- 1. kl. arbejder med byen i natur og teknologi 

- 2. klasse: Vi har dansk på programmet til 2. klasses fagdag. Vi skal hovedsageligt 

arbejde med nytårstaler og i den forbindelse tale om nogle af de mange ting, der er 

sket i Danmark og resten af verden i 2019. Lidt andet kommer der også til at ske, 

men det er hemmeligt J 

- 5. klasse har trivsel på skemaet. Vi skal arbejde med de 24 styrker.  

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://vaerum.net/wp/wp-content/uploads/2017/12/E1743576-5A09-4779-AB86-DA8FC168DDE8.png&imgrefurl=http://vaerum.net/wp/?paged%3D4&docid=QuwaFZNIC27B3M&tbnid=mn7MAJcNmy1bXM:&vet=10ahUKEwijwpDQy5ffAhVP3qQKHY2PCVwQMwhyKCcwJw..i&w=946&h=720&safe=active&bih=677&biw=1252&q=clipart%20kirke&ved=0ahUKEwijwpDQy5ffAhVP3qQKHY2PCVwQMwhyKCcwJw&iact=mrc&uact=8


- 8. klasse skal torsdag have fagdag i matematik. 

Dagen skal bruges på at afprøve folkeskolens afgangsprøver i matematik. De skal 

både lave en færdighedsregning og problemregning på fagdagen som øvelse og 

træning. 

- 9. klasse skal arbejde med dansk hele dagen. Først skal vi have terminsprøve i 

læsning og retskrivning. Herefter skal vi arbejder videre med Tove Ditlevsens 

forfatterskab. 

 

 

Glemt tøj  

Onsdag morgen stilles borde op med glemt tøj ved Spiren. Kig venligst forbi og se om der 

skulle være noget af jeres!!!  

 

 

Temadage: 
0.-3. klasse har temadag i morgen. Dagens lutter 13.35. 
 
4.-6. klasse har temadag i morgen. Dagen slutter kl. 13.35. Dagen bliver en 
klasselærerdag, hvor der bliver arbejdet med trivsel, julehygge og andet. 
 
 

Terminsprøver 

9. klasse skal til terminsprøve i næste uge. 

Mandag er det skriftlig fremstilling fra 9.00-12.30 

Tirsdag er det engelsk fra 9.00-12.00 

Onsdag er det matematik fra 9.00-13.00 

Torsdag er det tysk fra 9.00-12.00 

 

Man skal møde inden minimum 15 minutter før prøverne starter 

 
 


