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Uge Nyt fra Kontoret 

 

Så har vi haft tre gode ”grønne dage”, hvor der har været mange forskellige aktiviteter. Klasser har 

været på ture i nærområdet, og nogle har brugt bussen til at komme lidt længere væk til skov og 

strand. 6. kl. var både ved stranden og i Bønnerup, og de har lært en hel del om fisk. Haletudserne 

var på besøg i Gjerrild Kirke, og undervejs fik de øvet bogstaver. Sikke 

meget viden der deles ud, virkelig gode og spændende oplevelser, som 

skolens elever får på disse emnedage.  

 

Fremover vil vi nok kalde de ”grønne dage” emnedage eller temadag, 

de ”blå dage” vil vi kalde Fællesdage og de ”røde uger” bliver til 

skemadage/skoledage. Så dagene kommer til at hedde noget der siger 

mere om indholdet. 

 

 

I tirsdags var vi alle i Glesborg for at se Viby efterskole fra 

Fyn, der viste dans og musik fra årets forestilling. Dittes 

datter Esther går på efterskolen, så der er også lige en lokal 

vinkel på showet. Vi fik en flot optræden, med dans og 

musik. Man kan godt se, at der står dygtige/professionelle 

folk bag. Vi fik også lidt reklame med hjem, og en af 

pigerne i 3. kl. sagde til mig bagefter, at hun gerne vil på 

prøve og gå på Viby efterskole. Jeg sagde at det lyder som 

en god ide, men at hun nok lige må vente nogle år… 

 

I dag og i morgen bliver der heftig aktivitet på skolen, når 

arbejdsholdene går i gang. Nogle af lærerne vil i dag lave 

system og or den i flere af faglokalerne. Vi glæder os til at 

se resultatet på mandag, hvor man vil kunne se ændringer 

både ude og inde.  

 

 

 

 



SSP har sendt en opfordring til os om at vi alle har et 

ansvar for at skabe en god sommer med plads til alle!  

SSP har en klar opfordring til forældre og unge: ”Hyg jer, 

men husk at respekterer omgivelserne, samfundets regler 

og normer og overhold Covid-19 anbefalingerne.”  

Men husk også: ” mød de unge med et smil. Det smitter!”  

 

Corona: 

Der er kommet nye retningslinjer, som siger 

at hvis en elev eller ansat har været testet 

positiv indenfor de seneste 8 måneder med 

en PCR-test, og det er mindst 14 dage siden, 

så skal du ikke testes. Det gælder også hvis 

du er færdig vaccineret, eller det er 14 dage 

siden du fik det første vaccinestik.  

 

Næste uge 23 

Mandag – 9. kl. eksamen i engelsk. – bestyrelsesmøde. 

Tirsdag – 9. kl. eksamen i engelsk.  

 

 

 

God uge til jer alle! 

 

 


