
 
Kære forældre i Midgård 

 

Så blev det tid til endnu et brev fra os i Midgård – denne gang også med lidt flere informationer 
om den kommende lejrskole. 

I basisfagene dansk og matematik er vi nu gået i gang med sidste omgang Egen Plan. Forud for 
dette har eleverne som altid udfyldt Rundt om dansk og Rundt om matematik. Denne gang dog 
med nye og opdaterende versioner, som vi lærere har udarbejdet i to fagudvalg på tværs af 
trinnene. Eleverne har taget godt i mod dem, og det er blevet mere konkret, hvad de enkelte 
færdigheder omhandler. Det ser vi som en klar fordel og kan også målrette opgaverne bedre i 
forhold til elevernes målsætninger. Det er som altid nogle gode timer med godt gang i mange 
forskellige opgaver. 

Vi har lige nu fokus på sproget i klassen. Der er generelt en god stemning blandt eleverne, men de 
fleste er enige om, at de nogle gange hører grimt sprog. Det vil vi selvfølgelig gerne til livs, så vi 
arbejder aktivt med det til klassemøder, på klassens måltavler og når problemet opstår i 
hverdagen. Busstoppestedet bliver nævnt som et af de steder, hvor der ofte kommer trælse 
kommentarer. Der er vi som skole ikke til stede, men vi tager det selvfølgelig op, hvis det fylder i 
skoletiden. Det kunne dog alligevel være en god ide, hvis jer forældre med bus-børn spurgte lidt 
indtil, hvordan det fungerer ved bussen.   

Torsdag den 24. maj fra 10.15 – 11.00 skal 4. klasse igen ud og høre musik. Denne gang er det i 
Alsion og med hele symfoniorkestret. Vi har brug for to forældre eller bedsteforældre, der kunne 
have lyst til at køre frem og tilbage og selvfølgelig også komme med ind og høre musikken. Har 
man mulighed for det, så meld hurtigst muligt tilbage til enten May eller Lisa.  

Årets lejrskole går som tidligere skrevet til Odense. Vi har nu fået de endelige rejsetider og skal fra 
Sønderborg tirsdag den 29. maj klokken 09.30. Alle elever skal derfor møde senest 09.15 på 
togstationen og med en god madpakke. Yderligere pakkeliste kommer med hjem ugen op til 
lejrskole. Vi er retur i Sønderborg fredag den 1. juni klokken 11.20.  
Vi bruger klassedagene i næste uge på at forberede lejrskolen, og eleverne laver i fællesskab en 
lejrlog, hvor vi samler alle oplysninger. Vi vil desuden gerne bede jer indbetale 150 kr. til skolens 
konto senest onsdag den 23. maj.  
 
Reg: 8401 
Konto: 4208437  
(”Lejrskole”) 

 
Skulle I have spørgsmål, bekymringer eller kommentarer vedrørende lejrskolen – eller andet – så 
kontakt os endelig, så vi kan finde en løsning på eventuelle udfordringer. 

 

Mange forårshilsner 

May, Christa, Jens og Lisa 


