
 

Tirsdagsnyt den 28-09-2021 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 29. september: 6. og 7. klasse – skolekomedieopstart kl. 12.05 
D. 30.-1. oktober: 6.-7. klasse laver skolekomedie 
D. 1. oktober: Kulissefredag for 6. og 7. klasses elever og 

forældre fra 15.00 
Uge 40: 0.-5. klasse har emneuge 
 6.-7. klasse lave skolekomedie 
 8. klasse laver projektopgave 

9. klasse er i praktik 
D. 8. oktober: Skolefest for alle elever samt forældre og søskende fra 18.00-

21.00 
D. 13. oktober: Julebasarsmøde kl. 17.00 
D. 14. oktober: Fagdag for alle 8.00-13.35 
D. 15. oktober: Motionsdag 8.00-12.50 
Uge 42: Efterårsferie 
D. 27.og 28. oktober Samtaler 7. klasse 
D. 1. november: Kulturel rygsæk 4. og 5. klasse 
D. 2. november Kulturel rygsæk 6. klasse 
D. 3. november SSP 4. klasse 10.05 
 SSP 6. klasse 10.50 
D. 4. november Åben Skole 16.00-18.00 
D. 8. november Forældremøde 4. klasse 17.00 
 Forældremøde 6. klasse 17.45 
 
 
Datoer til kalenderen – SSP-møder for 4., 6. og 8. klasse 
D. 3. november kommer Rikke Lausten, skolens SSP-konsulent, og underviser vores 4. 
klasse i ”den digitale legeplads” kl. 10.05.  
Samme dag underviser hun også 6. klasse i ”Digital dannelse” kl. 10.50. 
 
D. 8. november holder hun forældremøde for 4. klasse kl. 17.00 og for 6. klasse kl. 17.45. 
Her vil hun fortæller jer forældre, hvad hun har snakket med jeres børn om, og om hvad I 
skal være opmærksomme på. 
D. 17. januar kommer hun til 8. klasse og underviser i ”det gode unge liv” kl. 10.05. 
Samme aften er der forældremøde for 8. klasses forældre kl. 17.00. 
 
 
Husk husk husk 6. og 7. kl. samt forældre 
Vi glæder os til at se jer alle på fredag den 1. oktober fra kl. 15.00 til kulissedag. Har I ikke 
mulighed for at komme lige kl. 15, kommer I bare senere. ☺  
Vi ses til en hyggelig og effektiv eftermiddag.  
Samtidig efterlyser vi forældre, der kan hjælpe med at sminke til vores forestillinger fredag 
d. 8. oktober klokken 8.30 og igen klokken 16.30. Henvendelse til Tine 
Kh Sigurd, Tine og Marianne  
 



8. klasse projektuge  
I næste uge laver 8. klasse projekt sammen med Jens og Lene. 
Det overordnede emne er ”Udviklingshistorier”. 

Vi glæder os meget til at se, hvad det kan udvikle sig til       

Der er fremlæggelser mandag og tirsdag i uge 41 i skoletiden. 
 
Tværfaglig uge 2. - 3. kl. (uge 40) 
I den tværfaglige uge skal 2. og 3. kl. arbejde med trolde. Vi skal bl.a. på tur til Svanninge 
Bakker (tirsdag) og vi skal også gøre brug af vores "egen" skov, hvor vi skal indsamle 
materialer og bygge troldemiljøer til vores trolde, som vi selv skal lave. Udover dette skal vi 
arbejde med faglitteratur om trolde samt skrive vores egen troldehistorie. Yderligere skal vi 
lave en trold i ler, som senere skal glaseres. Vi skal også på troldejagt og høre forskellige 
troldehistorier.  
 
Da vi skal være meget ude er det meget vigtigt, at der er regntøj og gummistøvler i 
garderoben! 
 
På turen til Svanninge Bakker om tirsdagen skal eleverne medbringe en turtaske med 
madpakke og drikkelse. Vi skal med bussen kort efter morgensang og vi er retur til 
børnene får fri 13.35. 
Mvh. Andreas, Irene og Louise 
 
Skolekomedie d. 8. oktober 
Stykket bliver opført 2 gange. 
Første gang er fredag formiddag kl. 10.15 – her er bedsteforældre meget velkomne. 
Den ”rigtige” forestilling er fredag aften kl. 18.00 for alle skolens elever, deres forældre 
samt søskende.  
 
Skolefest 
Fredag d. 8. oktober er der skolefest fra kl. 18.00-21.00. 
Skolefesten er for alle skolens børn samt forældre og søskende. 
Traditionen tro starter skolefesten med 6.-7. skolekomedie. Derefter er der diskotek for alle 
og hyggerum med biograf for de mindste.  
Der vil være caféhygge for forældrene i salen. 
4. klasses forældre står for caféen. 9. klasse står for diskotek samt salg af øl og vand, og 
8. klasse står for biograf, hvor der også er mulighed for at købe slik.  
 
Vi ved af erfaring, at der kan være en del uro oppe foran scenen under forestillingen, 
hvilket kan være til gene for skuespillerne. Da vi også gerne vil have, at det bliver en god 
oplevelse for vores skuespillere og musikere, vil vi derfor gerne opfordre til, at børn, der 
har svært ved at sidde stille i længere tid, sidder sammen med deres forældre.  
 
Skolefesten er et indendørs arrangement. Tidligere år har vi desværre fået lidt klager fra 
naboer vedr. meget aktivitet udenfor. Tag en snak derhjemme med jeres barn om, at det 
er vigtigt, at de bliver indenfor. Vi har lavet en lille ”lufteplads” på basketbanen, hvor man 
kan trække frisk luft. 
 
Til skolefesten er børnene forældrenes ansvar hele aftenen. Det er derfor også vigtigt, at 
man ikke sender børn af sted til skolefest uden en forælder. Dette gælder dog ikke 8. og 9. 
kl., som har en særlig opgave til skolefesten. 



Vi vil gerne minde om, at rygeforbuddet på skolens grund gælder alle døgnets 24 timer, så 
der derfor heller ikke må ryges på skolens matrikel til skolefesten. 
 
Da vi ved, at mange kommer denne aften, bedes I tage hensyn, når I parkerer bilen. I 
bedes parkere sådan, at brede køretøjer også kan komme forbi ude på vejen – dvs. der 
kun må parkeres i den ene side af vejen. Skulle man have mulighed for at lade bilen stå 
hjemme, er det jo en fordel.☺ 
 
Vi ser frem til nogle gode og hyggelige timer sammen.  
 
 Cafépriser til skolefest 
 
Tapas 40 kr. 
Pizza  15 kr. 
Pølsehorn 5 kr. 
Lagkage 10 kr. 
Muffins / skærekage 5 kr. 
Vin (rød & rosé) pr. flaske 50 kr. 

 
 
Julebasarsmøde d. 13. oktober kl. 17.00 
Der skal komme mindst en julebasars-repræsentant fra 1.-9. klasse. 
0. klasse står for cafeen, så de behøver ikke komme til mødet,  
da de jo allerede ved, hvad de skal stå for. 
Mvh. Tine og Lene 
 
 
Efterlysning 
Til skolernes motionsdag fredag d. 15. oktober skal vi som sædvanlig løbe en rute på 2 km 
omkring skolen. Derfor har vi brug for nogle forældre/bedsteforældre, som har lyst til at stå 
vagt ved de trafikfarlige steder på ruten. Hvis I kan hjælpe, skal I kontakte én af 
undertegnede... På forhånd tak:) 
Mvh. Christian og Irene 
 
 
Ansøgning om tilskud til generel befordring – orientering til forældre 
Da skolen søger om tilskud til generel befordring, er det skolens pligt at forældrene er 
orienteret om, at elevdata videregives og de registreredes rettigheder. 
Fordelingssekretariatets persondatapolitik findes på Fordelingssekretariatets hjemmeside: 
https://www.fskr.dk/it-og-persondata/persondatapolitik.aspx 
 
 
Velkommen til Andreas 
Andreas er vores nye lærer, og han har første skoledag d. 1. oktober 
 
 
Fællesspisning 
Se den fine indbydelse på næste side. 

https://www.fskr.dk/it-og-persondata/persondatapolitik.aspx


 


