
 

Tirsdagsnyt den 01-02-2022 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 1. februar Samtaler 6. og 4. klasse 
D. 2. februar Samtaler 6. og 4. klasse 
D. 5. februar Pædagogisk dag for de ansatte. Skoledagen 

slutter 12.50 
D. 7. februar Samtaler 3. klasse 
 Fagdag for alle klasser. Alle klasser har undervisning fra 8.00-

13.50 
D. 9. februar Samtaler 3. klasse 
Uge 7 Vinterferie 
D. 24. februar De kommende ”Mini-Spirer” (forår-sfo) 

kommer på besøg fra 10.00-12.00 
28. februar  Fastelavnsfest for 0.-3.klasse i skoletiden 
  Fastelavnsfest 4.-6. klasse 18.00-21.00 
Uge 9 9. klasse laver projektopgave 
3. marts Forældremøde Forårs-sfo kl. 17.00 
 De kommende ”Mini-Spirer” (forår-sfo) 

kommer på besøg fra 10.00-12.00 
7. marts  Projektfremlæggelse 9. klasse 
  Projektfremlæggelse 9. klasse 
 
 
 
Pædagogisk dag d. 4. februar 
Fredag d. 4. februar skulle vi have været afsted på pædagogisk dag sammen med  
de andre friskoler i kommunen, men pga. Coronasituationen har vi måtte udskyde dette, 
da det ikke er hensigtsmæssigt, at vi mødes på tværs af skolerne i denne tid. Vi har dog 
valgt at fastholde dagen, så vi her på stedet kan komme i gang med de pædagogiske 
drøftelser, som vi ikke nåede i efteråret, da vi måtte aflyse vores pædagogiske weekend. 
Skoledagen slutter derfor kl. 12.50 denne dag. 
Spiren har åbent, men det vil være vikarer og forældre, der står for pasningen. 
Har man mulighed for at hente sit barn tidligere i Spiren denne dag, vil det være en stor 
hjælp, og er der flere forældre, der kan hjælpe til med pasning i Spiren, så må man rigtig 
gerne give besked til Henriette i Spiren. 
 

Mandag d. 7. februar har vi fagdag, og alle klasser møder kl. 8.00-13.50. Nedenfor en 
lille beskrivelse af, hvad nogle af klasserne skal lave. 

Fagdag 0. kl.: Klassen skal på fagdagen sammen med Louise arbejde med sproglig 
opmærksomhed både på den kreative måde, på skærm og i arbejdsbogen mv. 

Fagdag 2. kl.: Tager udgangspunkt i en gammel og hemmelig kultur. 

Temaet er Ninjaer og vi skal alle lære hvad det indebærer at være en rigtig ninja. 



Der vil blive arbejdet med både dansk og matematik, samt være en masse bevægelse og 
krea indslag i løbet af dagen. 

Undervisningen vil desuden være centreret omkring samarbejde og trivsel. 

Vi er så heldige at Andreas har være på ninjaskole i Japan 2 år og er her uddannet i 
ninjaernes ædle kunst. 

Irene har igennem mange år være Sensei i både Trane, Tiger og Knæler teknikkerne, og 
har desuden fungeret som ninja ambassadør i Danmark igennem en årrække. 

Vi glæder os til dagen, og glæder os til at videregive ninja hemmelighederne, som vi 
undtagelsesvis har fået lov at formidle for at sikre en fremtid med denne hemmelige og 
fantastiske kultur. 

Fagdag 4. kl.: Klassen skal arbejde med matematik og bevægelse. 

Fagdag 5. kl.: På fagdagen skal 5. klasse i det kreative og poetiske hjørne, hvor vi skal 
skrive haikudigte på egne akvarelbilleder. 

Fagdag 7. kl.: Ligesom sidste fagdag skal 7. klasse hygge sig både med madkundskab og 
dansk. Klassen bliver delt i 2 hold, så man har 3 lektioner madkundskab og 3 lektioner 
dansk. 

Fagdag 8. kl.: Vi skal arbejde med en skønsom blanding af engelsk og historie.... men 
ikke engelsk historie :-). 

Fagdag 9. kl.: På fagdagen skal 9. klasse dels arbejde med indledende knæbøjninger til 
projektopgave og efterfølgende med fællesfagligt naturfagsområde vedrørende 
"Teknologiens betydning for sundhed og levevilkår - Mad nok til alle". 


