
Forældrebrev, juni 2019 

 

Kære forældre i Udgård 
Så er der ikke længe til, at vi siger god sommerferie til hinanden – her kommer lidt nyt fra os - god læselyst.  

Lejrskole:  

I år prøvede vi noget helt nyt – en aktiv lejrskole, hvor vi blev transporteret med bus. Der var masser af forskellige 
oplevelser for os alle – mange af os fik afprøvet nye grænser. Eleverne i 7. og 8. klasse har skrevet nogle blogindlæg 
om nogle af oplevelserne – dem kan I læse på https://marianne-clausen.wixsite.com/tjekkiet.  

Gallafest: 

Tusind tak for en dejlig gallafest – arrangeret af 9. kl. Det var en virkelig hyggelig aften, hvor 9. klasserne havde tænkt 
på enhver detalje. Poul tog en masse billeder, som kan ses på Udgårds facebookside.  

Kostpolitik: 

Vi har i dag (fredag) på klassemødet præciseret overfor eleverne, at vi har stadig kostpolitik på skolen. Det betyder, 
at madpakkerne skal være gode og fornuftige. Når man i enkelte tilfælde har behov for at gå til købmanden, betyder 
det, at man køber noget sundt at spise. Der har i en periode sket en optrapning af ’lidt for sjove’ indkøb, så derfor 
har vi strammet lidt ind igen. Vi vil gerne bede jer forældre om, at I hjælper jeres børn med at få en god madpakke 
med hver dag. Det gør skolegangen og undervisningsdagen meget bedre, når alle er godt tanket op.  

Eksamener  

I skrivende stund er 9. klasserne i gang med deres afsluttende eksamener. De klarer det rigtig godt, og vi er alle 
meget stolte af dem. Resten af skolen er gode til at tage hensyn – og mon ikke 8. klasse er lidt spændte på, at de 
næste år står for skud.  

Klassedage i uge 25 og 26   

I næste uge starter vi på klassedage. Det betyder, at vi har fri kl. 13:50. I har tidligere fået en plan over aktiviteterne – 
husk, at vi cykler ud til Martin mandag den 24/6 efter morgensamling. Torsdag den 27/6 er der dimission for 9. 
klasse, hvor nogle af eleverne fra 7. og 8. klasse hjælper til, og senere om aftenen er der skolefest for os alle (19-
21:30), hvor vi slutter af med ”Det store kagebord” (læs: hver familie har en kage med). Der kommer mail om 
skolefesten fra kontoret.  

Nyt lærerteam i Udgård  

Trine har opsagt sin stilling på Tandslet Friskole til sommerferien. ”Jeg vil gerne sige jer alle tak for gode år på 
Tandslet Friskole. Jeg har været glad for samarbejdet med både elever og forældre. Jeg har selv en søn, som har 
dimission torsdag den 27/6 – og er derfor ikke på skolen den aften, men jeg er med til den sidste skoledag, hvor alle 
skal have en kæmpe krammer”. Rasmus har sendt en mail ud til alle forældre på skolen omkring min opsigelse.  

 

Gode sommerferiehilsner til jer alle 

Mange hilsner 

Martin, Marianne og Trine 

Vigtige datoer:  

24/6 – Besøg hos Martin (husk cykel)  

27/6 – Dimission for 9. kl. + skolefest  

28/6 – sidste skoledag  


