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Årets sidste nyhedsbrev 

Juleferien står for døren og lige om lidt lukker vi så småt ned for 2017. Dermed er halvdelen af 

dette skoleår også næsten forbi – og mon ikke også der er nogen af jer, som ikke helt forstår hvor 

tiden blev af? De første måneder er forløbet planmæssigt og vi ser, at specielt 0. Klasse er ved at 

være trygge i skolens rammer og indhold.   

Heldigvis nåede vi også skoleårets første snevejr i dette skoleår. 11. December kom vi tilbage til en 

sneklædt skole – og så kommer man altså først i julestemning. Med sneen følger også de 

obligatoriske konflikter omkring sneboldkast og der kræves en del mere guidning i pauserne, end 

ellers.  

Med dette sidste nyhedsbrev, vil vi gerne takke alle jer, der i årets løb har givet en hånd med, 

bakket os op, fået os til at reflektere og ikke mindst har sendt jeres skønne børn hen til os hver 

eneste dag.  

I ønskes alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår. Vi ses i 2018!    



 Lorem Ipsum 

December måned  
Juleklippedag; torsdag den 30. november afholdt vi 
juleklippedag. Elevrådet havde fået lov at bestemme 
indholdet og rammerne for dagen. Det blev en stor 
succes og det var hyggeligt at se så mange forældre og 
bedsteforældre, som gav sig tid til at komme og hygge 
med. Pia (sekretær) havde op til dagen haft rigtig travlt 
– for hun havde lavet 600 æbleskiver til dagen. De 
smagte bare så godt!  

Nisser i klasserne; elevrådet havde også fået lov at 
bestemme, at der i alle klasser, skulle være 
nissetrækning. Så man er nisser for hinanden. Det er 
ingen hemmelighed, at det har været en udfordring i 
nogle klasser. Det har været svært for børnene at 
komme ud over, at det ikke kun handler om at skulle 
have en masse slik, men at man som nisse også kan 
drille lidt og ikke mindst gøre en god gerning for den 
anden, uden at der nødvendigvis er slik eller gaver 
involveret. Trods udfordringerne i det er vi undervejs 
blevet enige om, at der er så meget god læring i det, at 
vi ikke har villet stoppe det. Men vi evaluerer 
selvfølgelig internt, når december er omme. 

Luciaoptog; den 13. december gik 3. klasse, 
traditionen tro, Lucia til morgensamling. En smuk, 
rørende og virkelig fin optræden, som de kan være 
meget stolte af.  

Sidste dag inden jul; den 21. december har vi sidste 
dag inden juleferien. Programmet er, at der først er 
fælles rengøring og derefter hygge i klasserne. Klokken 
10.45 går vi alle mod kirken, hvor vi julehygger fra 11-
12. Efter kirken er der pause og fælles afslutning i 
fællesrummet, hvor vi ønsker hinanden en god ferie. 
Alle børn har fri klokken 12.45 denne dag. SFO 
har åbent til klokken 16.30. I er alle velkomne til at 
deltage fra klokken 11 i kirken, hvis I har tid og lyst.  



 

 

  Kommende begivenheder 
3. januar: første skoledag efter juleferien (alm. Skema) 

25. januar: Skolefest 17-21 – nærmere info følger 

Uge 6: Featureuge Innovation 

Uge 7: Vinterferie – SFO åbent ved behov 

17. februar: MGP indskolingsfest – forældrearrangement  

22. februar: Forældremøde – nærmere info følger 

FERIE SFO JULEN 2017 

Grundet for få eller ingen tilmeldinger holder SFO lukket hele julen – hele skolen har  

derfor lukket fra og med den 22/12 2017 til og med tirsdag den 2/1 2018. 

Nyt fra Bestyrelsen 

Tirsdag den 13/12 blev der afholdt ekstraordinær 

Generalforsamling med henblik på at starte Børnehus 

op under skolen. Der blev denne dag stemt for at 

arbejde videre med opstart af Børnehus og der skal nu 

en Generalforsamling mere til, hvor der skal stemmes 

for, inden de vedtægtsændringer, det kræver, er 

godkendte. Næste Generalforsamling bliver 9/1 

2018, klokken 17.00 i den nye bygning.  

Udover Børnehuset, er der lige nu fokus på 

godkendelse af budget for 2018 samt afslutning af 

regnskabsåret 2017.   

Forældrefolder 

Vi er lige nu ved at lægge sidste hånd på skolens forældrefolder (endelig!). Vi har ”prikket” til et 

par stykker for hjælp til gennemlæsning, men vi kan sagtens bruge et par mere, som kunne tænke 

sig at bruge lidt tid på gennemlæsning og efterfølgende kommentere til Vivi via Intra. Folderen er 

indtil videre 40 sider, så det tager lidt mere end 5 minutter �  


