
Månedsbrev Udgaard – april 2018 
 

Tak for lån af jeres børn til vores teaterprojekt  Her følger lidt info om april mdr.  

Matematik: 
7. og 8. Klasse: Efter påske skal vi arbejde med statistik. Vi vil se på hasteheden i Tandslet og 
udarbejde statistikker på billister og deres hastighed. Med de indsamlede data vil vi udarbejde grafer 
og en rapport. Disse data vil vi analysere og arbejde videre med. Vi håber på at få en avis ud til os, for 
at gøre mere opmærksom på trafikken og hastigheden i byen.  
 
9. klasse skal også arbejde med statistik. Det er sidste emne inden de skriftlige prøver. 

Dansk:  
Vi starter med at få lavet vores små film fra trivselsdagen færdig. Bagefter vil vi kigge nærmere på 
perioden: Guldalderen og Det Moderne gennembrud. Vi vil læse nogle forskellige noveller, analysere 
nogle malerier og få kigget nærmere på de strømninger, der var i samfundet i den periode.  
 
For 9. klasse vil dette emne være det sidste emne, inden de skriftlige eksamener begynder i maj 
måned. Sidst i april vil vi også trække fordybelsesemner til den mundlige afgangsprøve i juni mdr. I 
kan se oversigten over de skriftlige prøver på dette link: 
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-
planer/proeveplan-sommer-2018 
 

Engelsk: 
7. og 8. klasse skal arbejde med ’Inventions that made history’ som sidste emne i engelsk. Alle vælger 
en opfindelse, der har gjort en forskel – og forløbet skal ende med at alle holder et mundtligt oplæg. 
 
9. klasse skal arbejde med Space Travel som sidste emne. Vi skal en tur til Mars! 
 

Tysk: 
”In Deutschland zu leben” – bliver det gennemgående emne i april måned for 7. og 8. klasse. Vi vil 
læse, snakke og nok også tage en tur i køkkenet. Vi vil også bruge lidt tid på at kigge på den kommende 
faguge, som er i uge 17, hvor vi påtænker at arbejde med emnet ”Minderheit” og sikkert tage på 
udflugt i grænselandet.  
 
9. klasse arbejder med det sidste emne i tysk; Familie, Freizeit und Freundschaft. Vi skal have øvet en 
masse mundtlighed, da pigerne har et stort ønske om at kunne bruge sproget mere, hvis vi skulle være 
så heldig  at trække mundtlig tysk, som én af afgangsprøverne.   

Kristendomskundskab: 
Vi fokuserer på vikingernes/hedenske religioner 
Onsdag d. 4/4 Opstart [9.kl tager alle noter med fra sidste år med Brit] 
Onsdag d 11/4 Vi ser tegnefilmen Valhalla og bruger den som indgang til Asetroen 
 Hvis ingen har den på skive, lejer vi den billigt på Blockbuster 
Onsdag d 18+25/4: vi går i detaljerne 

Naturfag: 
Biologi/geografi 8./9.kl: De to første uger arbejder vi med skriftlige prøver i biologi, to sidste uger 
med geografi. 8.kl bruger dette til repetition/”forwarding” nyt stof til 9.kl 8.kl får i øvrigt 
terminsprøver tilbage. 
 
Biologi/geografi 7.kl:  
Biologi: fysiologi og i geografi: Fossile brændstoffer. Begge emner er Clio-emner.  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proeveplan-sommer-2018
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proeveplan-sommer-2018


 
I fysik/kemi skal 7. klasse arbejde videre med elektromagnetisme, induktion og transformation. 8. og 
9. klasse skal arbejde med samme emne.  
 
I uge 17 har 9. klasse fagdage, hvor vi fokuserer på den kommende eksamen i naturfag. Vi gør klar til 
prøven og forbereder forsøg og oplæg. 
 
Derefter har 7. og 8. klasse fysik/kemi sammen og skal arbejde med elektriske kredsløb. 9. klasse 
arbejder frem mod eksamen.  

Idræt: 
Vi skal på græs   efter påskeferien. Dvs. at eleverne bedes tænke over deres påklædning, så de kan 
være med trods vejret. Vi vil arbejde med Cricket og måske få besøg fra en anden skole til en 
turnering.  

Valgfag fra uge 15-24: 
Martin har et valghold, som tager ud og prøver andre sportsgrene.  
 
Trine har et valghold, som vil arbejde med Oscar-film. Vi kommer til at se to forskellige film, som vi vil 
analysere og give et bud på hvorfor de mon vandt en Oscar.  
 
Marianne har et lille valghold, som tager ”ud i det blå” og ser på forskellige spændende steder i vores 
nærområde.  

Vigtige datoer til den kommende periode: 
Generalforsamling 12. april (mere info følger efter påskeferien) 
Offentliggørelse af de trukne prøver for 9 klasse – 24/4.2018 
Faguge fra den 23-27/4 (7.-8.kl har tysk. 9. kl. har forberedelse til Fælles Faglig Prøve) 

Yderligere informationer/kommende arrangementer:  
Vi holder jo nøje øje med de udmeldinger der kommer omkring en evt. kommende strejke/lock-out. Vi 
håber selvfølgelig, at det ikke bliver aktuelt. Skolen vil holde jer orienteret, såfremt der sker noget nyt.  
 
I første uge efter påskeferien, går Udgård i gang med at planlægge aktiviteter til børnene, mens I er til 
generalforsamling. Det bliver nok noget hen ad det vi plejer, genkendelighed er en god ting. 
 
Pizza-snegle onsdag d. 4. april: Bagerne er: Jonas, Ellen og Ditte 
Da vi begynder i skole om tirsdagen, dagen før der skal sælges, tænker jeg, I gerne vil have besked i 
god tid.  
 
 
De bedste påskehilsner  
 
Jens, Marianne, Martin og Trine  


