
 
 

Tirsdagsnyt den 22-09-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
Uge 39 Spiren holder tema-uge 
Uge 40 0.-5. klasse har temauge. Mandag til torsdag 

møder de til sædvanlig tid og får fri 13.35. 
Fredag får de fri 12.50 

 6.-7. klasse har deres egen emneuge. Møde- 
og sluttidspunkt er det samme som for 0.-5. klasse. 

 8. klasse laver projektopgave 
 9. klasse er i praktik 
D. 6. oktober    Forældremøde 3. klasse fra 17.00-19.00 
D. 9. oktober Motionsdag. Skoledagen slutter for alle 12.50. (Spiren lukker til 

normal tid) 
 
 
Tværfaglig uge 0.-5.klasse 
Uge 40 er som vanligt en anderledes uge for alle klasser. Mandag til torsdag slutter 
skoledagen kl. 13.35 og fredag kl. 12.50. 
Grundet Coronasituationen har vi, som vi oftest plejer, IKKE blandet eleverne. Der 
undervises klassevis og der vil på de forskellige klassetrin være forskelligt indhold.  
 

2. klasse - Tværfaglig uge 
2. klasse skal sammen med Louise arbejde med temaet "Efterår". Vi arbejder med 
udgangspunkt i mange fag som f.eks. dansk, natur og teknologi, billedkunst, håndværk 
mv. 
Vi skal bl.a. arbejde med kastanjer, æbler. kartofler. Vi skal også ud i naturen, så 
gummistøvler og regntøj er uundværligt at have liggende i garderoben. Vi satser på 
dejligt efterårsvejr, men det er vådt - især om morgenen. Lad den store skoletaske og 
skolebøgerne blive hjemme. En lille taske og penalhus skal derimod medbringes.  
 
I 4. klasse skal vi arbejde med micro:bit, som er programmering og kodning. Derudover 
skal vi også arbejde med klassens fællesskab med fokus på trivsel. Eleverne skal 
medbringe USB-stik og penalhus. Vi glæder os til en hyggelig tværfaglig uge. 
Venlig hilsen 
Irene og Ditte 

 

Uge 40 for 6. 7. 8. og 9. klasse 
6. klasse får direkte besked 
7. har projektopgave  
8. klasse har også projektopgave 
9. klasse er i praktik. 
Mødetid for 6. og 7. klasse er 8.15 -13.35 mandag – torsdag og 8.15 – 12.50 fredag. 



  

 

 


