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Jubii….så er skolen startet.  

 
Vi er nu kommet godt i gang og den første uge er snart forbi. Endnu engang 
velkommen til jer alle. Det er dejligt at have mødt jeres børn. Jeg glæder mig meget 
til et år sammen med dem og jer. Starten har været positiv og jeg har kun godt at sige 
om jeres børn. De har været glade, meget interesserede og fuld af energi. 
 
Vi er startet op med at arbejde med faste rutiner og andre aktiviteter for at skabe et 
godt klassemiljø. Vi skal lære hinanden at kende og blive trygge ved de nye rammer 
og et helt nyt fællesskab i en mere styret og struktureret hverdag. 
 
Vi vil komme til at snakke om oplevelser, vejret, ugedag, måned mm. Vi leger. Vi 
starter langsomt op med tal og bogstaver. Men som sagt kommer den gode trivsel og 
et godt fællesskab først. Dagene vil fremover blive afsluttet med logbog. Allerede nu 
har jeres børn lavet fine forsider til logbogen. 
Børnene har fået deres faste matematikbog – Trixbogen. Den ligger i klassen i deres 
kasser i klassen. I må gerne senere tage den og logbøgerne med hjem i weekenderne 
for at se i dem, men børnene må ikke arbejde i dem i weekenderne. Hvis eleverne har 
behov for eller ønsker om ekstra materialer, så får de det hen ad vejen, eller I må sige 
til. Grundbogen til dansk (Stav 0) udleveres også i næste uge. 
 
Simba er vores fortælleløve, som senere kommer med børnene hjem. Der følger en 
”vejledning” med den hjem, når det er så vidt.  Det er spændende at høre om, hvad 
den alt oplever.  
  
Alle børn skal have idrætstøj samt håndklæde med hver mandag. Torsdag skal alle 
have motorik med 1. klasse, men her skal de ikke bruge skiftetøj. Hvis vejret tillader 
det, så går vi skoven i motoriktimen. Derfor skal de om torsdagen have gummistøvler 
og regntøj med.  
Generelt vil jeg gerne have, at der fast ligger lidt skiftetøj i deres kasser i garderoben 
(Strømper, underbukser, bukser). 
 
Et af de første emner, vi tager fat i, bliver: Mig og min familie. I den anledning vil jeg 
bede jer alle, om at give børnene et familiefoto med i skole på 10x15 senest den 
27.08.18 

 



I deres skoleskema står der ”Emne” om tirsdagen, som er samen med hele 
indskolingen. Det starter dog først fra januar 2019. Indtil da har vi basistimer. 
 
Skolen har tradition for at lave et historieprojekt. Dette projekt ligger uge 39 og 40. I 
år har skolen valgt emnet: Første verdenskrig. Vi er ikke med i alt og jeg tilpasser 
selvfølgelig emnet til den alder, jeres børn har. 
 

………………………………………………………………………………….. 
 
Ud over den almindelige skoledag, så vil der ske forskellige andre ting i den 
kommende tid.: 

HUSKEREN  
 
Jeg kan allerede nu oplyse Jer om: 
 
Torsdag den 23.08: Atletikdag.(Omklædte hjemmefra). I tilfælde af meget dårligt vejr har vi 
alm. skoledag. Børnene skal have idrætstøj på, så de kan deltage i aktiviteterne. 
 
Mandag den 27.08: Husk familiefoto 
 
Tirsdag den 28.08: Atletikdag. .(Omklædte hjemmefra). I tilfælde af meget dårligt vejr har 
vi alm. skoledag. Børnene skal have idrætstøj på, så de kan deltage i aktiviteterne. 
 
Lørdag den 01.09. – søndag den 02.09 18: Loppemarked på skolen 
 
Torsdag den 20.09: Forældremøde - sæt kryds i kalenderen. I hører nærmere. 
 
Torsdag den 04.10: Afrunding af historieprojekt – fremvisning for forældre 
 
Fredag den 12.10: Motionsløbsdag  
 
Efterårsferie uge 42 
 
Vigtigt: har I noget i undrer jer over eller vil spørge om. Så ring endelig: 61 70 72 42 eller 
kom på skolen.  
  
Kærlig hilsen 
 
Gitte 
        


