
 

Tirsdagsnyt den 11-01-2022 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
Uge 2 Terminsprøver 9. 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. 31. januar Samtaler 2. klasse 
D. 1. februar Samtaler 6. og 4. klasse 
D. 2. februar Samtaler 6. og 4. klasse 
D. 7. februar Samtaler 3. klasse 
 Fagdag alle klasser 
D. 9. februar Samtaler 3. klasse 
 
 
 
Vedr. selvtest 
For at lette arbejdet på kontoret må man rigtig gerne skrive, hvis ens barn ikke skal have 
selvtest udleveret. Vi har styr på dem, der blev smittede i november, og som derfor ikke 
skal have test 12 uger frem, men dem, der har været smittet tidligere, har vi ikke 
nødvendigvis helt styr på, så her vil det være rart, hvis I skriver, hvornår jeres barn skal 
have udleveret test. 
Vil man gerne have selvtest, og er berettiget til det, men ikke har fået udleveret, så skriv 
også til kontoret. 0. klasse kan også få udleveret selvtest, hvis man ønsker det. 
 
 
Terminsprøver 9. klasse: 
9. klasse har terminsprøver over de næste to uger. I uge 2 ligger de lange prøver – her har 
eleverne ikke undervisning før eller efter prøven, men i uge 3, hvor de korte prøver ligger, 
er der almindelig undervisning  
før og efter. Det er vigtigt, at eleverne, ud over de tilladte hjælpemidler (her får de besked 
fra faglærerne) har hørebøffer med. 
Mødetid i uge 2: senest 15 minutter får prøven starter. 
 
Uge 2:  
Onsdag d. 12. januar Engelsk 
  9 – 12 
Torsdag d. 13. januar Tysk 
  9 – 12 
Uge 3: 
Mandag d. 17. januar Biologi 
  6. lektion 



Onsdag d. 19. januar Fysik/kemi 
  2. lektion 
   
  Geografi 
  6. lektion 
 
Torsdag d. 20. januar Læsning og retskrivning 
  3.4. og 5. lektion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


