
 
 

Tirsdagsnyt den 01-03-2022 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
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 
Kulturel rygsæk for 1.-3. klasse 

7. og 8. marts Projektfremlæggelse 9. klasse 
10. marts  Volleystævne 7.-9. klasse 
 De kommende ”Mini-Spirer” (forår-sfo) 

kommer på besøg fra 10.00-12.00 
21. marts  Kulturel rygsæk 1.-3. klasse 
24. marts De kommende ”Mini-Spirer” (forår-sfo) 

kommer på besøg fra 10.00-12.00 
31. marts-1. april ” Alt det vi ikke nåede” for 7.-9. klasse 
1. april  Mini-Spiren starter. 
 
 
 
 
Velkommen til Monica 
Monica er i praktik på kontoret, så det kan også være hende, der tager telefonen, når I 
ringer til kontoret. 
 
 
Ændringer i kalenderen 
I uge 11 skulle vi have haft ”Byen”, men vi har valgt ikke at have den i år, da vi også skal 
deltage i Kultur- og aktivitetsdag d. 21. maj. Kultur- og aktivitetsdag er en dag, som 
lokalrådet arrangerer hvert 3 år, hvor der er et rigtig udbud af udstillinger, aktive 
værksteder, åbne huse, rundvisninger, salg fra gårdbutikker m.m. 
 
Vi har bestemt, at vi i den forbindelse vil afholde en markedsdag med boder, aktiviteter, 
optræden m.m. (hvilket vi også tidligere har haft succes med) 
Vi har vurderet, at Byen og Kulturdagen kommer til at minde lidt for meget om hinanden, 

og derfor har vi valgt at bakke op om det lokale initiativ. Byen kommer en anden gang       

Eleverne forbereder markedsdagen fra d. 18.-20. maj, og skal derudover deltage på 
markedsdagen, som er en lørdag. Mødetidspunkt kommer om ikke så længe. 
 
Det betyder også, at vi bliver nødt til at aflyse arbejdslørdag denne dag, men til gengæld 
håber vi at se jer forældre og søskende m.m. til markedsdagen. 
 
 
 
 



Alt det vi ikke nåede – arrangement for 7.-9. klasse fra d. 31. marts kl. 9.00 til d. 1. 
april kl 9.00. 
Corona har sat en stopper for mange arrangementer. Elever, der har en del år tilbage på 
skolen, kan heldigvis mulighed for at få disse oplevelser de kommende skoleår, men  
9. klasse har ikke helt samme mulighed. Hockeystævnet er bl.a. et af disse 
arrangementer, som der er blevet set frem til. Vi har derfor i samarbejde med Højby 
Friskole prøvet at se, om vi kunne rykke vores fælles hockeystævnet, men det har ikke 
kunnet lade sig gøre kalendermæssigt. 
 
Og så må man jo tænke anderledes: 
 
Vi vil derfor gerne invitere 7.-9. klasse til en ”Alt det vi ikke nåede” dag eller snarere døgn. 
Her en lille smagsprøve på, hvad det går ud på: 
Vi starter torsdag d. 31. marts kl. 9.00. Her skal vi i løbet af dagen gøre klar til Gallafest, 
som vi afholder om aftenen. Når Gallafesten slutter, bliver festtøjet udskiftet med sportstøj, 
og vi spiller derefter hockey i løbet af natten. Arrangementet slutter kl. 9.00 fredag morgen, 
hvorefter 7.-9. klasse har fri. 
 
Der skal nok komme meget mere information, men det vigtigste lige nu er, at 7.-9. klasse 
får sat stort kryds ved disse 24 timer.  
 
 
Kulturel rygsæk 
Torsdag d. 3. marts skal 1.-3. klasse med bus til Naturama i Svendborg, hvor de skal 
opleve en opera. Som optakt hertil har de haft besøg af to operasangere og arbejdet med 
arier. 
Operaen hedder; ”DET STØRSTE & det mindste” og er en opera for børn og voksne om 
savn, identitet og venskab mellem verdens største pattedyr Blåhvalen og verdens mindste 
pattedyr Flagermusen. 
Efter operaen bliver klasserne på Naturama, spiser frokost og ser de fantastiske 
udstillinger. 
Denne dag går de tre klasser ikke til morgensang, da det tidsmæssigt bliver for presset i 
forhold til kørsel. De er hjemme igen klokken cirka 12.50 – og går enten til undervisning 
eller i Spiren. 
Husk at give børnene en lille turtaske med indeholdende madpakke og drikkelse. 
 
 
PROJEKTFREMLÆGGELSER 
Mandag d. 7. og tirsdag d. 8. marts afholder 9. klasse projektfremlæggelser. Begge dage 
er de respektive elevers forældre inviterede, og om tirsdagen er 8. klasses elever, også 
inviterede, så de får mulighed for at se, hvordan en sådan aften forløber. 
Begge aftener har starttidspunkt kl. 17.30. 
Vel mødt. 
Venlig hilsen Jens og Henriette 
 
 
Spiren efterlyser ting og sager 
Så er det atter tid til at være kreative i Shanes værksted. I den forbindelse efterlyser vi 
ting, sager, dippedutter og dikkenoter. Stort set alt kan bruges. 
 



 
Husk generalforsamling d. 7. april kl. 17.00. 
Vi håber at se rigtig mange af jer. 
 
 
Nyt angående prøverne til sommer. 
 
På baggrund af de sidste to års Corona-nedlukninger og andre ændringer i 
undervisningen grundet Corona, har et stort politisk flertal besluttet også i år at lempe på 
kravene og antallet af prøver til sommerens afgangseksamen.  

Det betyder, at 9. klasse kun skal op til 4 prøver: dansk og matematik skriftligt og dansk og 
engelsk mundtligt. I de øvrige fag, som eleverne skulle have været til prøve i, ophøjes 
årskaraktererne til prøvekarakterer. 

For 8. klasse betyder det, at de ikke skal ikke op i valgfag her til sommer – også her 
ophøjes årskaraktererne til prøvekarakterer. 

Det er en beslutning, vi her på skolen er rigtigt glade for. Vi tænker, at vores unge 
mennesker har båret deres del i hele denne Corona-periode, og vi synes ikke, det er 
hverken fair eller rimeligt at udsætte elever i 8. og 9. klasse landet over for en 
prøvesituation, hvor de grundet omstændighederne ikke har de fornødne forudsætninger 
for at få en god oplevelse med prøvesituationen. 
 

 

 


