
Forældrebrev, december 2018 

Kære forældre i Udgård 

Her kommer det sidste forældrebrev i dette år – med lidt info om hvad der skal ske i det nye år. Vi ønsker 
jer alle en dejlig jul og en god ferie! 

Først har vi dog lidt ros til jeres unger! Vi har i december lavet projektopgaver. Først en uge, hvor 
projektopgaverne blev udarbejdet, og derefter en uge hvor projekterne skulle fremlægges. Det var første 
gang, 7. klasse skulle lave projektopgave, hvilket en del af eleverne var lidt nervøse for. De klarede det så 
fint! Alle i 7. klasse arbejdede sammen i grupper/makkerpar, hvilket var rigtig godt for dem. Det fungerede 
rigtig fint, og de var gode til at dele arbejdet med hinanden. 8. og 9. klasse har prøvet det før, og det kunne 
vi godt mærke på dem. De vidste, hvad de skulle. Generelt var der god arbejdsro. Endda så meget, at 
enkelte af de andre lærere på skolen, har kommenteret det! Alle overholdt alle deadlines, hvilket jo også er 
glædeligt. Vi oplevede også at eleverne var gode til at hjælpe hinanden, og gode til at fornemme, hvis andre 
var pressede.  

Også fremlæggelserne gik godt. Eleverne var virkeligt gode til at agere publikum for hinanden – alle lyttede 
og var interesserede, og der blev stillet mange, gode spørgsmål. Man lærer meget af at se/høre andre 
fremlægge – ikke kun lige om det emne, som vedkommende har – men også om at fremlægge. Generelt var 
alle velforberedte og godt inde i deres emner. Alle tog det seriøst og overvandt nerverne. 

Der kommer udtalelser (og karakterer til 8. og 9. klasse) i januar.  

I januar kommer dette skoleårs læseprojekt. I år er Udgård delt på to hold: Et hold, der kører på 9. klasse-
niveau med fokus på læse- og genreforståelse. Holdet kører på højt niveau og med højt tempo. Resten af 
Udgård er på et hold, hvor også de bedste fra 6. klasse er med. Her er fokus på læseforståelse og en god 
læseoplevelse. Holdet vil dele sig i to, når der skal arbejdes med læsestoffet, da der er stor spredning 
blandt eleverne. Vi afholder ikke læsemaraton i år, da vi desværre ikke har bemanding dertil.  

I dansktimerne (udover læseprojekt-timerne) vil der blive arbejdet med grammatik og genreforståelse.  

I matematik vil vi køre ’egen plan’. Eleverne kender det fra tidligere og fra Midgård. Fokus er på at få 
arbejdet med nogle af de ting, der driller. I uge 8 kommer terminsprøven, så ’egen plan’-perioden bruges 
også på at få fyldt nogle matematiske huller, så terminsprøven bliver en god oplevelse.  

I januar har Trine og Marianne emne-timerne. Vi har planlagt et spændende tværfagligt forløb, der tager 
udgangspunkt i et foredrag, som bliver holdt for Udgård. Det er Kim Domino, der kommer og holder sit 
foredrag ’SIG NEJ’. Foredraget handler om bl.a. gruppepres, mobning, stoffer og kriminalitet. Vores forløb 
om foredraget kommer til at handle om flertalsmisforståelser og undersøgelser af disse og vi inddrager bl.a. 
statistik fra matematikken og avisgenrer fra dansk.  

Oplæsningskonkurrencen i januar er desværre aflyst pga. for få tilmeldte klasser.  

Husk, at vi afholder terminsprøver i uge 8, plan kommer senere. 

Til sidst kan vi fortælle, at det går rigtig godt med indtjeningen til lejrskolen. Der er kommet et par nye 
muligheder, som har givet godt – bl.a. æblekage og skolefoto. Med de indtjeningsplaner, som vi har i det 
nye år, er vi sikre på at nå i mål. 
 

Rigtig glædelig jul! 

Mange hilsner 

Trine, Martin og Marianne  


