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Uge Nyt fra Kontoret 

 

I dag var der igen fællessang, og nu er det kl. 8:30 – 8:45. Vi kunne synge med på Hodja fra Pjort og 

Når lyset bryder frem begge af Sebastian og efter fødselsdagssangen kunne vi synge med på 

Jutlandia. 

Louise fortalte, at to af sangene var ønsket af elever. Jeg håber at mange af jer vil benytte denne 

chance til at ønske fællessange. Nogle af de sange vi har sunget fælles er ikke så kendte, så det kan 

være at I kan lære jeres forældre nogle af vore gode sange at kende.  

 

SFO 

SFO er lukket for normal pasning, men vi har nogle enkelte forældre, 

der har et arbejde som medfører, at de har brug for nødpasning. 

Nødpasningen er noget der aftales individuelt i hver tilfælde, og 

varetages af Heidi, Malene og Pernille.  

Det er vigtigt at I kontakter mig Kim, hvis I har et ekstraordinært behov. 

Jeg var forbi nødpasningen tirsdag hvor de hyggede sig. 

Nød pasningen er forlænget til d. 7. februar. 

 

Fjern undervisning 

Jeg har snakket med lærerne om, hvordan det går 

med fjern undervisningen, og jeg kan forstå, at der 

hele tiden sker tilpasninger. Jeg håber at I vænner 

jer til det, og at det bliver nemmere med tiden. 

Lillegruppen har haft et forældremøde online og der 

kommer også et for 3. kl. Jeg håber at disse møder 

også kan være med til at binde jer forældre 

sammen i klassen, når nu vi ikke kan være sammen 

på skolen.  

 

 



Da Trine gik i sit Fitness studie med kamera og lavede øvelser, 

var der mange der så med og flere der blev forpustede.  

Den lille gruppe på skolen tændte for storskærmen og fik sved 

på panden.  

 

 

 

 

Projektopgave 

9. kl. plejer at lave projektopgave i denne tid. Opgaven er en 

gruppeopgave, hvor der skal være en fremlæggelse sammen med et 

produkt. Ministeriet har besluttet at alle skoler skal lave projektopgaven, 

også selvom eleverne bliver undervist hver for sig. Dette giver selvfølgelig 

en del udfordringer, og 9. kl. lærere er gået i tænkeboks.  

 

Generalforsamling 

Jævnfør skolens vedtægter skal der afholdes generalforsamling i 

perioden 1. marts – 1. maj. Den præcise dato kommer senere.  

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære 

generalforsamling, skal være skriftlig indgivet til bestyrelsen 

senest d. 15. februar. (Vi har forlænget fristen med to uger). 

 

 

 

 

God uge til alle 

Kim Sørensen 


