
Forældrebrev, august 2018 

 

 

Kære forældre i Udgård! 

Vi håber, at alle har haft en dejlig sommerferie! Tusind tak for de dejlige postkort, der stadig dumper ind i 

postkassen! Her kommer det første forældrebrev i dette skoleår. Det bliver et langt forældrebrev med 

mange informationer og datoer – så hold tungen lige i munden… 

Vi vil starte med at byde nye forældre velkomne i Udgård. I år er det en stor 7. klasse, vi tager imod. Og så 

modtager vi to nye elever, Mikkel og Klara, som flytter hertil fra Kegnæs Friskole. Klasserne fordeler sig i år 

således: 7. klasse = 18 elever. 8. klasse = 12 elever. 9. klasse = 8 elever. Alle elever i 7. klasse har fået en 

’mester’ fra 8. eller 9. klasse. Denne ’mester’ er deres mentor eller tutor i klassen og deres egen, personlige 

hjælper. Mesteren kan svare på spørgsmål om hverdagen i klassen, lektier, aftaler m.m. Vi har lavet en 

oversigt over makkerparrene til højre. 

Og så er det en god ide at tage kalenderen frem, for nu kommer de datoer, vi kender på nuværende 

tidspunkt: 

• 14. august – besøg af uu-vejleder, 9. klasse 

• 16. august – fællesspisning og fællesmøde i Friskoven kl. 18 – 21 

• 24. august – klassetur til Tønderfestivallen (i skoletiden) 

• 24. august – kulturnat og løb i Sønderborg 

• 29. august – ungdomsskolen besøger Udgård 

• 1. – 2. september – loppemarked på skolen 

• 12. september – forældremøde i Udgård + foredrag for eleverne 

• 12. oktober – motionsdag (sponsorløb) 

• 22. – 26. oktober – praktikuge (uge 43) 

• 16. november – SKOLESKILLS besøger Udgård 

• 26. november – kollektiv uu-vejledning for 8. klasse i Sønderborg 

• 3. – 7. december – projektopgave 

• 10. – 14. december – projektfremlæggelser 

• 19. december – gospeldag 

• 20. december – juleafslutning 

• 31. januar – besøg af uu-vejleder, 9. klasse  

• 1. marts – frist for optagelse til ungdomsuddannelserne 

• 1. marts – fastelavnsfest i Udgård 

• 4. – 8. marts – 8. klasse i introuge 

• 1. – 16. maj – skriftlige eksamener 

• 17. maj – konfirmation 

• 20. maj – blå mandag 

• 21. – 26. maj 2019 – LEJRSKOLE – udlandstur  

• 4. juni – alternativ idrætsdag 

• 5. juni – læseferie for 9. klasse 

• 6. – 26. juni – mundtlige eksamener 

• 27. juni – dimission og skolefest 

• 28. juni – sidste skoledag 

Mathias 7 Mads 8 

Jakob 7 Josef 8 

Emil 7 Jonas 8 

Simon 7 Oliver 8 

Alexander 7 Daniel 8 

Emma 7 Sarah H 9 

Fie 7 Karen 8 

Rosa 7 Sofie O 9 

Emilie S 7 Katrine 8 

Nikoline 7 Mille 9 

 Rikke 7 Tobias 8 

 Celina 7 Halil 8 

 Liv 7 Ida N 9 

 Stella 7 Ida H 9 

Caroline 7 Ellen 9 

Carolina 7 Alexander 8 

 Mikkel 7 Søren 8 

 Klara 7 Annie 8 

 Emilie DT 9 

 Stina 9 

 Sofie S 9 
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Som I kan se, skal der ske en masse hel masse i Udgård. Vi vil forklare alle begivenhederne nærmere på 

forældremødet i friskoven d. 16. august. Her vil vi gerne invitere jer til hyggelig fællesspisning sammen 

med børnene kl. 18. Hver familie medbringer deres aftensmad, som stilles på et fælles bord som en buffet. 

Medbring selv service m.m., så vi slipper for opvasken. Tag gerne et tæppe med, for hvis det er godt vejr, vil 

vi sidde ude. Søskende er velkomne. Efter spisning vil vi afholde et lille forældremøde med praktiske 

beskeder og vi vil hygge os sammen. Når forældrene tager hjem (ca. 21) bliver eleverne og lærerne i 

friskoven og overnatter til fredag.  Fredag får eleverne fri, når vi har ryddet op i friskolen efter 

morgenmaden – senest kl. 10.  

Torsdagen er højdepunktet i vores første uge efter sommerferien. Vi skal lære hinanden at kende, og det vil 

vi bl.a. gøre om torsdagen ved at cykle ud og blive udfordret med forskellige aktiviteter. Derfor skal alle 

medbringe cykel og hjelm d. 16. august. Desuden skal alle have en lille formiddagsmadpakke og drikkedunk 

med – frokost spiser vi sammen. Alle skal også have liggeunderlag, sovepose, toiletsager m.m. med i 

friskoven – det kan I forældre fint medbringe, når I kommer. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal det 

bagagen medbringes torsdag morgen, og så kører Marianne det til friskoven.  

Til denne hyggelige tur er der en egenbetaling pr. barn til mad på 50,- Pengene kan afleveres kontant til 

Marianne eller overføres via mobilepay til 22 45 41 95. Betalingen dækker frokost og morgenmad.  

Som I kan se i listen over datoer, er vi i gang med at planlægge dette års lejrskole, som går til udlandet. 

Derfor er det en god ide, at få tjekket at passet gælder i maj 2019. Har man ikke dansk pas, skal man 

kontakte sin klasselærer så hurtigt som muligt. I får meget mere information om lejrskolen senere, når 

detaljerne er på plads.  

Her er en oversigt over klasselærere. Det er disse klasselærere, der er kontaktlærer og deltager i 

skole/hjem-samtaler. Når I har brug for at tage kontakt til en klasselærer, så er det elevens kontaktlærer, I 

kan ringe, sms’e eller maile til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange hilsner fra Udgård-lærerne! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til fællesspisning d. 16. august kl. 18 – 21 

Elev/elever: ___________________________________ Vi deltager _______ forældre/søskende. 

(klip af og aflever til kontaktlæreren) 

Trine  
29 21 49 34 

tsg@tandsletfriskole.dk 

Martin  
60 14 59 50 

hma@tandsletfriskole.dk 

Marianne  
22 45 41 95 

mc@tandsletfriskole.dk 

Mathias 
Alexander S 

Emma 
Fie 

Rosa 
Celina 
Josef 
Halil 

Daniel 
Karen 

Sofie O 
Emilie DT 

Ida H 
Ellen 
Stina 

Sofie S 

Jakob 
Emil 

Nikoline 
Rikke 

Carolina 
Mads 
Jonas 
Oliver 

Sarah H 
Katrine 
Mille 

Tobias 
Søren 

Simon 
Emilie S 

Liv 
Stella 

Caroline 
Mikkel 
Klara 
Ida N 
Annie 

Alexander L 

mailto:tsg@tandsletfriskole.dk
mailto:hma@tandsletfriskole.dk
mailto:mc@tandsletfriskole.dk

