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Tandslet d. 7. september 2018 

 

 

Kære forældre i Udgård 

Skoleåret er godt i gang – vi har allerede haft en masse gode timer og oplevelser sammen med 

klassen – og kan se frem til flere i løbet af efteråret, vinteren og foråret. 

Årets helt store begivenhed bliver vores lejrskole, som går til Tjekkiet. Vi rejser med Benns, som 

sørger for at alt det praktiske bare kører! Turen kommer til at byde på mange, forskellige 

kulturelle, historiske og fysiske udfordringer og oplevelser.  

For at vi kan booke turen endeligt, skal vi bruge alle børns pasinformation. Vi vil derfor bede jer 

om en kopi eller et foto af passet (siden med billede/pasnummer) senest d. 14. september. Passet 

kan kopieres på skolen – eller send et billede af passet pr mail eller sms. 

Vi fortæller mere om lejrskolen på forældremødet d. 12. september kl. 19 – 21. På mødet 

kommer Hella Büttner og fortæller om de nyeste tiltag på uddannelses-området. Mia fra 

ungdomsskolen kommer også og fortæller om de muligheder, der er der. Derudover vil vi lærere 

informere om praktiske ting i klassen – og I forældre vil få mulighed for at tale om de ting, der altid 

fylder i udskolingsfamilier, fx aftaler om alkohol og fester. 

Dagsorden for forældremødet d. 12. september: 

19.00 Velkommen    

19.10 Hella Bütter, UU-vejleder   

19.45 Information (lejrskole m.m.) 

20.00 Kaffepause  

20.15 Forældrerådsvalg 

20.30 Mia fra ungdomsskolen 

20.50 Klasseaftaler 

21.00 Tak for i aften 

Vi håber, at se rigtig mange af jer til forældremødet. Der er desværre ikke foredrag for eleverne i 

år. Vi har tidligere haft besøg af ’ung-til-ung’, men det er tilsyneladende ophørt.  

Vi er glade for at mange er godt i gang med at finde praktikpladser. Praktikkontrakten hænger i 

klassen og ligger digitalt på klassens side på skolens hjemmeside. Vi taler løbende om praktikideer 

og gode forslag i klassen og hører gerne fra jer, hvis I har gode ideer til spændende praktikpladser.  

For at tjene penge til lejrskolen gør vi i år Motionsløbet med Midtals Friskole til sponsorløb for 

Udgård. Der hænger sponsoraftaler i klassen og en digital version bliver lagt på Udgårds side på 

friskolens hjemmeside. Det er IKKE meningen at det er jer forældre, der skal sponsere børnene. Vi 

vil hellere have gang i onkler, tanter, naboer, firmaer m.m. og man kan både donere penge pr. 

løbet km eller give et fast beløb. Små sponsorater er også velkomne! Mange bække små… 
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Efteråret kommer desuden til at byde på skole/hjem-samtaler og hjemmebesøg. 7. klasse får 

besøg af lærerne, mens 8. og 9. klasse inviteres til møde på skolen. Mere herom senere.  

Vi går også i gang med at sælge pizzasnegle hver 3. onsdag. Her er en oversigt over bagerne: 

Uge Dato Elever  

37 12. september  Jakob, Søren, Emilie 

41 10. oktober  Simon, Tobias, Sofie S. 

45 7. november  Celina, Josef, Sofie O. 

48 28. november Carolina, Karen, Stina 

…… 2019   

3 16. januar  Rikke, Oliver, Ida H.  

8 20. februar Stella, Katrine, Mille  

11 13. marts Fie, Emma, Ellen 

15 10. april  Emil, Daniel, Sarah H. 

 

Og så kan vi fortælle at vi arbejder på at komme en tur i teatret til foråret. Ungdomsskolen har 

nemlig tilbudt os gratis billetter til forestillingen ’Krash og Chopin danser’, hvor vi kan få mulighed 

for at opleve moderne dans, der ellers fremføres på det Kgl. Teater. 

Her følger lidt opdatering på arbejdet i de forskellige fag: 

Dansk 7. og 8. klasse 

Eleverne er færdige med deres videopræsentationer af sommerferiebogen. Sammen med Dorte er 

de startet på genrekendskab med breve og snart også noveller. De vil også stifte bekendtskab med 

breve fra tiden, hvor Danmark var tysk. I færdighedstimen, hvor vi skifter mellem dansk og 

matematik, arbejder vi i dansk med retstavning og læsning.  

Dansk 9. klasse 

Vi er ved at være færdig med at læse "Knacker" (roman om en dansk soldat fra Skovby, som 

kæmper for den tyske hær). Den giver dem rigtig god viden om perioden, som de skal arbejde med 

i historieprojektet. Vi er også startet på det første pensumemne, svigt, hvor vi læser noveller, digte 

og en ungdomsroman ("En god dreng" af Glenn Ringtved). Vi ser også filmen "Submarino" af 

Thomas Vinterberg. Emnet er af den barske slags, men vi får nogle virkelig dybe snakke om 

skyggesider i livet. 

Matematik 7. og 8. klasse  

Vi arbejder på nuværende tidspunkt med GeoGebra. Med det digitale matematikværktøj skal vi 

lære grundlæggende færdigheder for at kunne deltage i GeoGebramesterskaberne som er senere 

på året.  

Matematik 9. klasse 

Vi arbejder også med GeoGebra med henblik på at deltage i årets GeoGebramesterskab. Vi 

fordyber os i fraktaler som er temaet for mesterskabet og lærer nye funktioner at kende (bl.a. at 

lave sit eget værktøj i GeoGebra). 
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Geografi 7. klasse  

Vi er startet på emnet kartografi. Her skal eleverne arbejde med tegning af kort, måling af 

områder, nivellere bakker og udarbejde #D modeller af deres udvalgte bakke. 

Geografi 8. og 9. klasse 

Bygeografi er det første emne. Eleverne skal her se på udviklingen en i selvvalgt landsby. De skal 

kunne forholde sig til udviklingen og kommentere på den. Med forskellige digitale kort kan 

eleverne danne sig et indtryk af udviklingen af deres landsby over de sidste 60-70 år. 

Biologi 7. klasse  

Vi arbejder med LIV I VAND som første emne i biologi. Her kommer vi omkring bl.a. fotosyntese. 

Holdet arbejdet godt og der er en god stemning. Eleverne oplever at de bygger videre på ting, de 

har lært i natur/teknik på mellemtrinnet. 

Biologi 8. – 9. klasse 

Vi arbejder også med LIV I VAND, som er et forløb på clioonline.dk. Sideløbende hermed arbejder 

vi med opgaver i et hæfte, som indeholder opgaver om mange forskellige emner. Der er lektier til 

hver time i dette hæfte. Eleverne er videbegærlige og undervisningen har et godt tempo. De vil 

gerne nå meget og er seriøse i timerne. 

Fysik/kemi 7. klasse 

Vi er kommet godt i gang og har arbejdet med laboratoriesikkerhed som introemne til dette nye 

fag. Vi har lært navne på udstyret og kender nu reglerne for opførsel og adfærd i lokalet. Eleverne 

er meget interesserede og vil gerne udforske faget. 

Fysik/kemi 8. – 9. klasse 

Vi arbejder med energi som emne. Det handler om bl.a. energiformer og energiomdannelser og 

ligger på clioonline. Mange af emnerne i fysik/kemi i årsplanen er udvalgt fordi de giver god 

baggrundsviden at bygge ovenpå i forbindelse med vores fællesfaglige forløb senere på skoleåret. 

Vi har også et opgavehæfte (som i biologi), som vi arbejder i – dog ikke som fast lektie. 

Tysk 7. og 8. klasse  

Vi har snakket om vores sommerferie. Eleverne har lavet et postkort på tysk og arbejdet med 

forskellige grammatiske øvelser omkring emnet.  

Tysk 9. klasse 

Jeg (Trine) har desværre ikke klassen om tirsdagen pga. efteruddannelse. Rasmus er vikar og de 

arbejder med en mundtlig præsentation om nogle forskellige byer i de tysktalende lande. Om 

onsdagen har vi grammatik, hvor de forsøger at få styr på forholdsord, og vi ser et afsnit af en tysk 

serie om en teenager. Den giver god snak - på tysk. 
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Engelsk 7. og 8. klasse 

Første emne i engelsk er ’Tim Burton’ – en amerikansk filmproducer. Vi arbejder både med 

individuelle og fælles opgaver – ud fra en prezi, hvor eleverne selv vælger opgaver med forskellige 

fokusområder (fx udtale, ordforråd, læsning, skrivning m.fl.). Der er en god stemning på holdet og 

mange er gode til at byde ind.  

Engelsk 9. klasse 

Vi er godt i gang med første emne om ’The Third Wave’. Pigerne er meget optaget af historien. Vi 

er i gang med at læse novellen, som er er en sand historie og skrevet af den lærer, der oplevede 

det hele. Læreren underviste i historie/samfundsfag på et amerikansk gymnasium og blev spurgt 

om hvorfor tyskerne bare lod nazisterne få magten. Senere ser vi filmen fra 1981 – og faktisk skal 

de også se filmen i tysk (her ser de bare den ”nye” film fra 2008). 

Idræt 7. – 9. klasse 

Vi er startet på fodbold. Her er eleverne blevet inddelt i niveau, så alle kan få det maksimale ud af 

spillet. Vi arbejder både med positionering, markeringer, afleveringer og skud.   

Valgfag: IT til projektopgaven 

Vi arbejder fokuseret med programmer, der kan hjælpe os i projektopgaven. Det er fx 

programmer, der kan bruges til præsentationer, produkter eller i processen. Der er en utrolig 

målrettet og seriøs stemning på holdet.  

Valgfag: Skolen skønnere 

Vi laver forskellige tiltag som skal forskønne udeområderne. Vi arbejder med garn og træ. 

 

Det var alt for denne gang. 

Vi ses til forældremødet d. 12. september kl. 19 – 21. 

Mange hilsner 

Marianne, Martin og Trine 

 

 


