
Månedsnyt for april 

Kære forældre 

Håber I alle havde en dejlig påske. Vi er nu i gang igen: der er gang i mange spændende emner  

rundt omkring i klasserne. 9. årg. ved nu, hvilke fag de skal op i, og er for alvor i gang med at 

forberede sig til de kommende eksaminer. 

Generelt er der ikke sket så meget siden sidst pga. den dejlige ferie – derfor et kort månedsnyt. 

Vores aprilbørn er kommet godt i gang. De færders allerede sikkert på skolen. I den forbindelse 

skal lyde en stor ros til 5. årg. som er gode til at lege med eleverne og hjælpe dem på vej. 

Jeg håber I alle har læst min besked omkring personalet til kommende skoleår. Jeg arbejder på at 

få det hele til at gå op, og det næste step er skemalægning sammen med Peter. 

I overbygningen sker der en ændring mht. linjefagene. Politikerne har besluttet, at der skal være 

prøve i valgfag i 8. klasse fra skoleåret 2020/2021. Det betyder desværre at vi må droppe vores 

linjefag og indføre de valgfag, som det kræves: musik, håndværk og design, madkundskab. 

Eleverne er blevet briefet om det, og skal inden længe prioritere deres valg mellem fagene. Vi er 

rigtig ked af denne indsnævring af vores frihed til selv at bestemme.  

I den kommende til vil vi i de kreativ fag gøre klar til forårsfesten den 23. maj. Her vil I kunne 

opleve udstillinger og koncert. Forinden vil der være fællesspisning. I vil snart høre mere, men sæt 

allerede nu et STORT kryds i kalenderen. Dagen efter har vi sidste skoledag for 9. klasse. 

I ønskes alle en god maj. Tillykke med konfirmationen til eleverne på 7. årg.  

             /Karina 

 

Kalenderen for den kommende periode: 

6.-8. maj:   Skr. prøver 9. årg. 

7. maj + 14. maj: Skole-hjemsamtaler i indskolingen 

13. maj:  Skr. prøve 9. årg. 

17. maj.  Bededagsferie 

20. maj.  Blå Mandag. 7. årg. 

23. maj:   Forårsfest for hele skolen 

24. maj:  9. årg. sidste skoledag 

30.-31. maj:  Kristi Himmelfartsferie 



Mellemtrinnet: 

Husk cyklistprøven fredag den 3. maj for 6. årg., samt at sundhedsplejersken skal undervise 5. årg. 
mandag den 6. maj.  Den 6. maj skal 4. årg. have undervisning i brugen af de sociale medier. 

Håber I får nogle gode anderledes timer  

 

Månedsnyt april 2019 – overbygningen 

April har været en kort måned takket være påskeferien, men der er sket meget. I overbygningen 
afsluttede vi skole-/hjem samtalerne, og eleverne arrangerede og afholdt med stor succes 
overbygningsfesten med 80ér tema.  

Resten af april har 7. Årgang tænkt på deres kommende konfirmationer, og store beslutninger som 
tale eller sang? samt hvad for noget fest- og andendagstøj der skal vælges? For 8. og 9. årgang har 
det også været at samle op på hvordan gik det til terminsprøverne og hvad skal der kigges ekstra 
på. 

9. årgang har været på kulturel udflugt til København, hvor en tur i teatret var en stor oplevelse og 
et rart afbræk fra de lurende afgangsprøver. 

Fagligt har overbygningen i tysk arbejdet med omverdenen og miljø (8.kl), og 9. årgang har 
arbejdet med det overnaturlige. I engelsk der har emnet “Holidays & dream vaications” været 7. 
årgangs fokus, 8. årg. har kigget på “Route 66” og USA. For 9. Klasse har opsamling og outlines 
været deres vigtigste fokuspunkt.                                                                                                              
Inden for matematik er der blevet arbejdet med sandsynlighed (7. årgang) og kombinatorik (8. 
årgang), for 9. årgang har fokus været på at forberede sig på de kommende skriftlige prøver og at 
samle op på hvad der snart skal bruges til prøverne. 

Inden for naturfag har 7 og 8. årgang arbejdet med levevilkår i geografi, mikrobiologisk liv i biologi 
og el-lære i fysik. 

Kulturfag har handlet om opsamling for 9. årgang, og for resten af overbygningen at arbejde med 
politiske partier og det kommende valg i samfundsfag, og i historie har emnet den kolde krig været 
i centrum. 

For dansk i overbygningen, der har lydfortællinger fyldt meget i den 
sidste tid.  Endeligt har 7. årgang læst selvvalgt roman, som der skulle 
laves bograpport og fremlæggelse om. Så på trods af det lave antal 
dage, har vi ikke kedet os i overbygningen. 

 

/KP 



Månedsnyt april SFO: 

Vi nyder foråret, og at det er blevet varmere. Det er dejligt, at vi kan være mere ude i dagligdagen. Samtidig 

er aprilbørnene kommet godt i gang. Det er en god gruppe, og de er dygtige. Skolevennerne (5. klasse) har 

været en stor hjælp til, at de er faldet godt til. 

Herefter påsken er Julie, som er pædagogstuderende fra Jelling Seminarium, startet i praktik. Det er vi 

glade for, og hun er kommet godt fra start. Hun skal være her ind til Pinse. 
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