
 
 

Tirsdagsnyt den 20-04-2021 
 

 
 
Tusind tak 
Tusind tak for en fantastisk velkomst i torsdags, hvor jeg på min cykelrute ned til skolen 
blev mødt af en masse elever og kolleger, som stod med flag, og hvor de elever, der ikke 
kunne være på skolen, lykønskede mig på skærmen.   
Og også tusind tak for de mange gode overraskelser, gaver og søde hilsner fra både 
nuværende og tidligere elever, kolleger og forældre. Det var meget overvældende, og jeg 

havde en rigtig dejlig fødselsdag       

Og som en af drengene i 2. klasse sagde: ”Vi skal nok også stå med flag, når du fylder 60 
år.” 
Mange hilsner fra Tine 
 
 

Nyeste udspil i føljetonen om skolens omstillingsparathed       

Som noget nyt er der fra i morgen mulighed for, at 5.-8. klasse i de uger, hvor de ikke har 
inde-undervisning, som jo er 50% af tiden, kan have undervisning udendørs og på skolens 
grund – og 9. klasserne skal nu møde frem 80 % af tiden, i stedet for de hidtil 50% og 
dermed nu have 20 % Zoom undervisning. 0.-4. klasse + Minispiren skal møde 100 % af 
tiden og 100 % indendørs – ingen ændringer der. 
 

Vi bliver da gode til procentregning        

Elevernes omstillingsparathed bliver i allerhøjeste grad også ”øvet” i denne tid. Vi tænker 
ikke, at ovenstående udspil med 50 % udeundervisning for 5.-8. klasse, giver de bedste 
betingelser for vores elever og deres læring og er heller ikke de nemmeste forhold at 
undervise under. Vi arbejder derfor på en model for, hvordan vi organiserer os i denne nye 
situation. Der vil komme besked på Intra til de involverede klasser snarest. 
Forandringerne vil først træde i kraft fra næste uge af. 
 
 
Skriftlige prøver 
9. klasse skal til skriftlige prøver 3. 4. og 5. maj. 
D. 3. maj: skriftlig fremstilling klokken 9 – 12.30 
D. 4. maj: matematik med og uden hjælpemidler klokken 9 – 13.00  
D. 5. maj: retskrivning og læsning klokken 9 – 11.30 
 
Pøj pøj til 9. klasse 
 
SSP 
På mandag kommer Rikke fra SSP til 6. klasse og snakker mobil- og netetik og det gode 
teenage-liv. 
 


