
 
 

Tirsdagsnyt den 24-11-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
 
D. 24. november  Samtaler 8. klasse 
D. 25. november  Samtaler 8. klasse 
D. 27. november Fagdag for alle klasser. Skoledagen slutter 13.35 
D. 30. november Klippe-klistredag 
Uge 50 8. klasse har valgfagsuge. Alle dage er fra 8.00-13.35 
Uge 51 9. klasse har terminsprøver 
D. 18. december Sidste skoledag før juleferien. Skoledagen slutter 12.50 
D. 4. januar Første skoledag efter juleferien 
 
 
 
Kære forældre. 
Så er der lagt tilmelding til årets Spiresamtaler ind her på intra.  Vi håber at se mange af 
jer, så I kan høre hvordan det går med jeres børn i Spiren. 
Venlig hilsen os i Spiren. 
 
Klippe- klistredag. 
Mandag d. 30. pynter vi vores klasselokaler op og hygger os. Årets tema er ”hvid jul”. For 
at gøre dagen så coronasikker som muligt, skal hver elev helst medbringe egen saks og et 
velspækket penalhus. Læreren sørger for noget hyggeligt at spise med mindre andet er 
aftalt.. 
Husk nissehue. 
 

Fagdag for alle klasser: 
 
På fredag har vi fagdag i 0. klasse og vi arbejde med emnet – kroppen. 
Vi skal høre om kroppen. 
Vi skal arbejde med vores krop. 
Vi skal tale om og bruge vores sanser. 
Vh Annette 
 
Første klasse skal arbejde med matematik på fagdagen. Vi skal lave forskellige 
matematikværksteder, hvor vi skal spille og eksperimentere med matematikkens faglige 
indhold.  
Vh Lene Julia og Irene 
 
Fagdag 2. klasse. 
 
På fagdagen skal 2. klasse sammen med Troels og Louise arbejde med klassetrivsel.  Vi 
skal snakke om trivsel ud fra små filmklip og billeder og dermed sætte fokus på 



betydningen af god trivsel i en klasse. Vi sætter også fokus på det, at alle har et ansvar for 
både den enkelte elevs og hele klassens trivsel. Dagen byder også på samarbejdsøvelser 
og bevægelse.  
 
I 3. klasse har alle 7 piger hver tre gulerødder med. Hvor mange gulerødder har de til 
sammen?  
5 drenge har hver fået 8 kr. med til et fodboldstævne. Hvor mange penge har de til 
sammen?  
3. klasse vil blive sande mestre til tabellerne og til at gange efter fredagens fagdag.  
Venlig hilsen Dorthe 
 
 
Fagdag i 4. klasse 
Vi skal, i forbindelse med at vi arbejder med kristendom på fagdagen, op og se 
Esbjergevangeliet, som er opstillet i Nr. Lyndelse kirkes kirkesal. Esbjergevangeliet er et 
140 m2 stort kunstværk, hvor kunstneren Erik Hagens fortolker Det gamle og Det nye 
testamente med et moderne snit. Vi forbereder os først nede i klassen inden vi skal se 
værket, ved at få kendskab til de forskellige fortolkninger, der er i værket. Når eleverne 
kommer op i kirkesalen, får de opgaver til værket som de skal lave i grupper. Vi glæder os 
til en spændende og anderledes dag. 
Venlig hilsen Sidse og Ditte 
 
5. klasse skal have kristendom. Her skal vi arbejde med Esbjergevangeliet - et 40 m langt 
kunstværk, som vi skal op at se i sognegården. Her skal vi prøve at finde kendte 
bibelhistorier, som Erik Hagens så fint har nyfortolket og derefter arbejde med dem. 
Venlig hilsen Camila. 
 
Fagdag 6. kl. 
6. klasse skal have religion og skal arbejde med et kunstværk af Erik Hagens, som hedder 
”Esbjerg-evangeliet”. 
Erik Hagens har fortolket Det nye Testamente og Det gamle Testamente på et 10 m. langt 
og 140 m2 stort stykke væg på VUC i Esbjerg.  
I samarbejde med Nr. Lyndelse Kirke har vi lånt en kopi, som bliver udstillet i Kirkesalen i 
uge 48 og 49, og på fagdagen skal 6. kl. bl.a. op for at se kunstværket ”in natura”.  
Er man interesseret i at se kunstværket, kan man rette henvendelse til mig eller Mette 
(præst i Nr. Lyndelse) - man kan også smugkigge på  
https://www.visitribeesbjerg.dk/ribe-esbjerg/planlaeg-ferien/esbjerg-evangeliet-gdk632541 
Venlig hilsen Sigurd 
 
 
 
7. klasse skal på fagdagen arbejde ud fra undervisningsmaterialet ”Personlige grænser”, 
som en del af sundheds- og seksualundervisningen. Undervisningsforløbet handler om 
personlige grænser og grænser i relationer. Formålet med forløbet er at styrke eleverne i 
at mærke egne og andres grænser og respektere dem. Der lægges op til refleksioner, over 
hvad man kan gøre, hvis man har overtrådt egne eller andres grænser eller set andre få 
overskredet deres grænser. 
Venlig hilsen Lene 

https://www.visitribeesbjerg.dk/ribe-esbjerg/planlaeg-ferien/esbjerg-evangeliet-gdk632541


 
 
8. Klasse 
I 8. klasse skal vi have fagdag i dansk, og vi skal for alvor i gang med emnet: At være 
flygtning.  
Vi skal se film, vi skal læse tekster og måske skal vi også hygge lidt :-) 
Venlig hilsen Henriette. 
 
9. klasse skal på fagdagen arbejde tværfagligt i naturfag sammen med Jens og Julian. 
Emnet er mad, næringsstoffer og bæredygtighed. Vi skal arbejde både teoretisk og 
praktisk med emnet, for at få skabt en kobling mellem teori og virkelighed. 
 
 
 

Da der ikke længere er tale om nødundervisning, og da undervisningens 

tilrettelæggelse skal kunne leve op til undervisningsvejledningerne for de enkelte fag, 

samlæser vi igen i de klasser, som havde samlæste timer i musik, sang og håndværk og 

design 

 

Nyhed. 

Vi har nu også flotte stofnet med vores logo. 

De er supergode, når du vil være miljøbevidst 

og spare på plastikposerne, når du er i 

Brugsen, når du skal på tur, når julegaverne 

skal bæres hjem og til mange andre gode 

formål. 

Nettet koster 50 kroner – vi sælger dog de 

første 20 styk til halv pris! 

Husk vi har også hættetrøjer, gymnastiktasker, 

drikkedunke og keyhangers. 

Henvendelse til kontoret 

 


