
 

 

 

Forældrebrev, april 2019 

 

Kære forældre 

Så kom foråret – og her kommer et nyhedsbrev om den travle og spændende tid, der venter os 
efter påskeferien. Dagen inden påskeferien deltog vi i to arrangementer: Rynkebyløbet og 
Skolernes Sangdag. Efter sådan en festlig dag håber vi at alle får en skøn påskeferie. 

I ugen efter påskeferien har vi ”fagdage” i Udgård. 7. og 8. klasse har tysk-dage med Martin og 
Trine. 9. klasse gør klar til eksamen i naturfag. Fagdagene starter kl. 8.15 med morgensamling og 
slutter 13.50. Fredag d. 26. april er vi alle inviteret i Universe sammen med eleverne fra de andre 
friskoler i Sønderborg Kommune. Vi bliver kørt frem og tilbage med bus – bussen afgår fra 
Universe kl. 15, så vi kan forvente ankomst på skolen ca. 15.30. Eleverne har valgt forskellige 
værksteder og får også god tid til at hygge sig i parken. Sidste år var vi også af sted – og det var 
meget fornøjeligt.  

Onsdag d. 8. maj holder vi CASINO NIGHT i Udgård. Alle forældre inviteres til en festlig spilleaften, 
som vi afholder som afslutning på et matematik-forløb om sandsynlighed og kombinatorik. Vi 
håber, at det bliver en hyggelig aften. Aftenen planlægges i samarbejde med forældrerådet, som 
laver canapeer og drinks. Særskilt invitation er på vej. 

I løbet af april og maj skal de sidste penge til lejrskolen tjenes ind. Det er en tradition i Udgård, at 
alle elever tilbyder deres arbejdskraft til folk, der har brug for fx hjælp i haven eller bilvask. Alle 
elever skal tjene 200,- ind på denne måde. Deadline for indtjening af beløbet er d. 10. maj.  

Lejrskolen nærmer sig jo med hastige skridt. Derfor vil vi meget gerne invitere alle (elever og 
forældre) til en info-aften, hvor vi vil gennemgå programmet for lejrskolen og give praktisk 
information, torsdag d. 25. april kl. 19.30 – 21.  

Her er hvad der sker i de forskellige fag i den kommende tid: 

Dansk I 7.-8. klasse har vi afsluttet et drenge/pige-læseforløb. Der er blevet læst to MEGET 
forskellige bøger, som begge hold gav udtryk for var gode. Efter fagugen starter vi på 
emnet REKLAME, hvor vi skal analysere og fortolke. 9. kl. afslutter meget snart deres 
sidste emne og så bruger vi lidt tid på at blive klar til de skriftlige prøver.  

Matematik:  I både 7. – 8. klasse og 9. klasse arbejder vi med sandsynlighedsregning og 
kombinatorik. 7. og 8. klasse forbereder spil til vores CASINO NIGHT d. 8. maj, mens 
9. klasse også skal finpudse deres matematik-skills frem til eksamen.  

Engelsk:  I 7. og 8. klasse arbejder vi med The Loch Ness Monster, som vi har lavet interviews 
til et tv-program om Nessie er spottet på Google Maps. Fokus har været på 
mundtlighed. Efter påskeferien skal vi se en film om samme emne. 

I 9. klasse skal arbejde med de taler, de skal bruges til eksamen. 

Tysk I 7.-8- klasse har arbejdet med eventyr og selv været i gang med at skrive et. Vi skal 
se deres små film i dag. I 9 klasse har vi arbejdet med emnet ”Anders Sein” 
(anderledes), hvor vi har læst nogle tekster, set et par kortfilm og et par 
musikvideoer. Vi arbejder med grammatik i Gut Gemacht indtil læseferien. 

 



 

Biologi: 7. klasse har arbejdet med celler og skal efter påskeferien arbejde med et emne om 
spildevand. 8. klasse skal arbejde med et emne, der hedder ’styrer generne dit liv’ 
efter påske, mens 9. klasse gør klar til eksamen i naturfag (og biologi, hvis de trækker 
det). 

Geografi: 7. Klasse har nu afsluttet et kort emne om bæredygtighed. Nu skal de i gang med at 
 se på det danske landbrug og undersøge et selvvalgt landbrug. Her kan de få lov til at 
arbejde med bæredygtighed og udviklingen af lokale landbruge.  

 8. og 9. Klasse har ligeledes arbejdet med bæredygtighed, men haft fokus på 
tøjindustrien og begrebet ”fast fashion”. I den kommende periode skal de ligeledes 
arbejde med landbrug. Kravene til 9. Klasse er høje i forhold til at snakke 
bæredygtighed, landbrugsudvikling og miljø.  

Fysik/kemi: 7. og 8. klasse skal arbejde sammen i fysik/kemi efter påskeferien. Vi skal arbejde 
med programmering og bl.a. kigge på MICRO:BIT og Scratch. 

 9. klasse skal forberede eksamen i naturfag (og fysik/kemi, hvis de trækker den). 

Idræt: Vi skal på græs  Efter fagugen foregår idræt ude. Vi vil gerne bede om jeres støtte 
til at minde de unge mennesker om, at de skal huske at gå i bad efter idræt. Det er 
der desværre en flok som glemmer. 

Valgfag: Ud i det blå  Vi besøger forskellige steder i Sønderborg Kommune. Fokus er på 
lokalhistorie og at opleve de steder, som turister kommer for at besøge. 
Vi har indtil videre gået på gendarmstien og besøgt Gråsten Slot. 

Valgfag: Triatlon Vi er gået i skarp træning. Vi har øvet løb og cykling. Efter fagugen tager 
vi ind på Idrætshøjskolen i Sønderborg, hvor vi skal svømme. Vi mangler 
et par biler til at køre os ind til Idrætshøjskolen mandag den 29.4. 
Venligst mail til Trine. Løbet afvikles den 3.6. i skoletiden.  

 

Rigtig god påskeferie til jer alle! 

Vi ses d. 25. april til infoaften om lejrskolen. 

Mvh Martin, Trine og Marianne 



Kalender over de sidste måneder: 

 APRIL  MAJ  JUNI 
1 
 

 1  1  

2 
 

 2  2  

3 
 

 3  3  

4 
 

 4  4 ALTERNATIV IDRÆTSDAG 

5 
 

 5  5 Grundlovsdag 

6 
 

 6 Skr. Dansk fremstilling 6 (Læseferie for 9. kl) 

7 
 

 7 Skr. Matematik med + uden 
hjælpemidler 

7  

8 
 

 8 Retskrivning + læsning 
CASINO NIGHT 19-21 

8  

9 
 

 9 Skr. engelsk udtræk 9 Pinsedag 

10 
 

 10 Skr. tysk udtræk 10 2. pinsedag 

11 
 

 11  11  

12 
 

RYNKEBYLØBET 
SKOLERNES SANGDAG 

12  12  

13 
 

 13  13  

14 
 

Palmesøndag 14 Skr. bio/geo/fysik udtræk 14  

15 
 

 15  15  

16 
 

 16  16  

17 
 

PÅSKEFERIE 17 Bededag - Konfirmation 17 Klassedag 

18 
 

 18  18 Klassedag 

19 
 

 19  19 Klassedag 

20 
 

 20 Blå Mandag for 7. klasse 
Klassedag for 8. og 9. klasse 

20 Klassedag 

21 
 

Påskedag 21 Lejrskole - afgang 21 Klassedag 

22 
 

2. påskedag 22 Lejrskole 22  

23 
 

Fagdag 23 Lejrskole 23  

24 
 

Fagdag 24 Lejrskole 24 Klassedag 

25 
 

Fagdag 25 Lejrskole 25 Klassedag 

26 
 

Fagdag 26 Lejrskole- hjemkomst 26 Klassedag 

27 
 

 27 FRIDAG pga. lejrskole 27 Klassedag  
DIMISSION og SKOLEFEST 

28 
 

 28  28 Sidste skoledag 

29 
 

 29  29  

30 
 

 30 Kr. Himmelfartsdag 30  

 
 

 31    



 


