
Fredag d. 14-01-22 uge 2 

 

 

De seneste åbninger under Corona åget er desværre forbigået skoleverdenen, så vi 

fortsætter ufortrødent med de samme restriktioner frem til d. 31 marts, hvor der 

skulle være nye på tapetet. Mon ikke der kommer lempelser til os før den dato. Det 

håber vi. 

Som konsekvens deraf har vi 

besluttet at bytte lidt rundt på 

aktiviteterne i skolen, så vi kan 

gennemføre det planlagte. Vi har 

rykket vores naturfagsuge frem til 

uge 7. Så har vi derimod skubbet 

vores dramauger til foråret, hvor 

naturfagsugen ellers lå. Det har vi 

gjort, fordi vi godt kan 

gennemføre naturfagsugen i de 

enkelte grupper uden 

sammenblanding, men det kan vi 

af gode grunde ikke så godt gøre 

med et dramaprojekt, hvor 

eleverne arbejder på tværs af 

klasserne. Så dramaugerne bliver 

i ugerne 18 og 19, med 

forestilling torsdag d. 12. maj. for 

forældre og andre interesserede. 

Hvad er det dog der er gang i her? I får 3 gæt! 



Eleverne har fri næste dag; det er bededag, så I må alle regne med at få tildelt en 

oprydningsrolle, inden i går glade og forhåbentlig berigede hjem. 

 

Nu har vi jo fået en sekretær, som er på skolen, og derfor har vi ændret på noget 

meget vigtigt. Når man ringer på vores officielle telefonnummer 70707169, så er det 

Else der har nummer et i nummerrækkefølgen. Det er nye tider. Lige så snart der 

kommer lidt hverdag over sekretærstolen, kommer der en plan ud hvornår Else kan 

træffes på skolen. 

Som noget nyt kan 0.-klasse få en kviktest med hjem. Den får de med i dag, så kan I, 

der ønsker det, teste på søndag. Mandag får de to test med hver til den kommende 

uge.  

 

Aktivitet i Håndværk og Design 

 

 



 

Hvem siger at eleverne ikke lærer at bruge en høvl nu 
om dage! 

Eller en sav for den sags skyld. 

Der ligger også en udfordring i at få en symaskine til at 

køre som den skal. Bare det at tråde nålen kan være 

grænseoverskridende. Endnu mere; at få undertråden 

til at arbejde sammen med overtråden, så syningen 

holder. Ja, verden bliver stadig større i takt med at den 

udforskes. Hvad bliver mon det næste?  

Et lille indblik i Simon og Lones Håndværk og 

Design/Billedkunst undervisning kan godt anbefales, 

hvis man går og tror, at det eneste eleverne gider nu 

om dage, er at sidde foran en skærm. Vi er så heldige, at de musisk/praktiske fag er 

begyndt at blive vægtet højere end før i tiden.  

 8.klasse skal til eksamen i Håndværk og Design inden sommerferien. Det er det 

eneste fag for dem i år, så vi håber de 

giver den gas, og får lavet nogle gode 

forløb. Hilsen Troels og god weekend. 


