
 

 

 

 

Kære alle 

I morgen er det sidste dag inden juleferien – og jeg tror vi alle er klar til at holde ferien. December 

er på mange måder en dejlig måned med hygge, julekalender og julegodte. Men den tager også på 

kræfterne – sengetiderne bliver rykket, og der er mange arrangementer i foreninger og familierne. 

Så alle – både personale og elever – fortjener en dejlig juleferie. 

Jeg vil takke for et godt samarbejde med jer forældre. I bakker op om skolen, og de arrangementer 

vi har. I har også taget godt imod vores forsøg med vækstmodellen, viser de tilbagemeldinger, jeg 

har fået. Lidt skal justeres, men vi vil fortsat arbejde videre med modellen.  

Vi begynder i skole igen den 3. januar. Her har vi en lille uge inden vi begynder på vores 

teaterprojekt. Eleverne har fået tildelt deres værksteder, så de er klar til at trække i arbejdstøjet, 

så vi kan være klar til skolefesten den 17. januar. 

Efter ferien byder vi velkommen til Sofie på 7. årg. og Alexandra vender tilbage på 2. årg. 

Jeg vil ønsker jeg alle en rigtig glædelig jul og er godt nytår. 

 

Julehilsner fra Karina 

 

Julehilsen fra bestyrelsen 

Jeg vil på vegne af bestyrelsen ønske alle elever, forældre og ansatte en glædelig jul samt et godt 
nytår. 

Vi har i løbet af året haft stor fokus på skolens værdier faglighed, fællesskab og fordybelse. 
Værdier som er vigtige hele tiden at holde i hævd. 

 Vi håber I har bemærket de ændringer, der er sket i løbet af året på skolen – nyt på dørene og 
oprydning på balkonen. 

 Vi ser frem til 2019 og glæder os til at se jer i det nye år. 

På bestyrelsens vegne 

Morten Christensen, bestyrelsesformand 



SFO´en, indskolingen og mellemtrinnet ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Tak for 
samarbejdet og på gensyn i 2019. 

 

Og overbygningen får lige ordet: 

December er en kort og hyggelig måned i overbygningen. Eleverne har fuld damp på alle kedler for 

at blive klar til jul.  

 

Projektugen har fyldt hele horisonten, her var overtemaet kriminalitet. Der er blevet arbejdet med 

uopklarede mordsager, bander, stoffer og andre kriminelle problemstillinger i vores samfund.  

8. årgang har haft mulighed for endnu en gang, at bruge deres erfarings fra sidste år, og slutteligt 

har 9. årgang brugt deres ekstra erfaring til at arbejde med projektet i dybden. 

Desuden har der været den ekstra dimension med samarbejde, hvor grupper fra en til tre elever 

har planlagt og gennemført samarbejde før og igennem ugen. Her har vi set holdånd og 

tålmodighed under prøve, men et godt samarbejde har båret alle gennem denne projektugen.  

Mandag og tirsdag i uge 50, var "skæbnens time"(mht. projekt fremlæggelserne). Her blev der 

kæmpet og præsenteret på livet løs; eleverne havde arbejdet med at få lavet et kreativt produkt, 

som kunne bidrage til at give besvarelsen af deres problemstilling mere dybde. Eleverne kæmpede 

bravt og vil modtage tilbagemeldinger i start januar.  
 

Overbygningen sluttede denne hårde arbejdsrunde af med en hyggeligt juletur til det smukke 

Horsens. Her fik eleverne mulighed for at købe julegaver, og sidst men ikke mindst, fik vi set 

Horsens gamle statsfængsel. Dette besøg var et meningsfyldt besøg oven på en hektisk uge med 

kriminalitet som emneområde.  

Endeligt inden at eleverne kan tune ind på "juleferie-frekvensen", så er der lige halvanden uge 

med skolearbejde og nisserier. Eleverne har mange juleindslag  via deres nisseordninger i 

klasserne, og via undervisningen, men der arbejdes også fagligt i julemåneden. 

 

Fra hele teamet omkring overbygningen og fra alle vores fantastiske elever, skal der lyde et stort 

"GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR". 

  

 


