
 

Tirsdagsnyt den 07-12-2021 
 
 
Kommende aktiviteter: 
D. 8. december Fagdag. Alle klasser har fagdag. Der er 

undervisning fra kl. 8.00-13.35 
D. 17. december Sidste skoledag før juleferien. Skoledagen 

slutter 12.50 for alle klasser 
D. 3. januar Skolen starter op efter juleferie. 
D. 10. januar Samtaler 5. klasse 
D. 12. januar Samtaler 5. klasse 
D. 17. januar Samtaler 0. klasse 
 SSP for 8. klasse. Rikke Lausten kommer og snakker med 8. 

klasse om det gode ungeliv 
 SSP-forældremøde for 8. klasses forældre kl. 17.00 vedr. Det 

gode ungeliv. 
D. 18. januar Samtaler 8. klasse 
D. 19. januar Samtaler 8. og 0. klasse 
D. 27. og 28. januar Hockeystævne 7.-9. klasse 
 
 
 
 
Fagdage 
 
 0. klasse skal jule med små juleopgaver og bage pebernødder. 
 
1. klasse skal have idræt i salen hele dagen sammen med Jeppe og Thomas 

2.klasse skal arbejde med Nisser på fagdagen. Vi skal lave en nissenat, en nissekikkert og 
arbejde med tillægsord omkring nisser. 

3. kl. skal på fagdagen have Håndværk og design med Louise 

4. klasse har en dag fyldt med anvendt matematik. De skal konstruere broer og tårne af 
ispinde og når de er færdige med det, skal de spille spil, hvor det gælder om at regne den 
ud. 

5. klasse har dansk. De skal arbejde med insekter og superhelte ud fra en film. 

Vi laver en lidt hemmelig dag i 6. kl på fagdagen. Det eneste, der skal medbringes, er 
computer og en bøtte/dåse til noget spiseligt ☺ 
 
7. klasse deles i 2 hold. Den ene halvdel har madkundskab i 3 lektioner, mens den anden 
halvdel har dansk. Når de 3 lektioner er gået, byttes der rundt.  
 
 
8. klasse skal arbejde med kortfilm. Nye begreber skal læres, og der skal ses, analyseres 
og fortolkes kortfilm. 



 
I 9. klasse skal vi have samfundsfag. Vi skal arbejde med det nære demokrati  
 
 
 
Klassekasse betaling 
Der er stadig en del der mangler at betale til klassekasserne i de forskellige klasser, så vi 
vil gerne opfordre til at man lige tjekker op på om man har fået betalt og hvis ikke sørger  
for det hurtigst muligt. 
 
 
Julebasar 
Da de fleste klasser nåede at aflyse deres aktiviteter op til julebasaren, har vi ikke fået så 
mange ting ind, men vi sælger dog følgende: 
smarte sangbogsomslag til 30 kroner 
og fine hjemmestrikkede karklude til 20 kroner. 
Henvendelse til kontoret. 
 
 
 


