
Kender du nogen, der gerne vil gå 

i 10. klasse? 
 

Vi har besluttet at oprette en 10. klasse i skoleåret 

2007/2008 med Niels som klasselærer.   

 

Indtil nu ønsker 6-7 elever fra vores eller andre skoler at 

deltage, for at forberede sig bedre til de  efterfølgende 

ungdomsuddannelser.  

 

Hensigten med 10. klassen er, at eleverne består den 

almindelige afgangseksamen med bedre resultater og at de 

lærer at arbejde mere modent og selvstændigt.  

 

Vi vil gerne have flere elever i klassen. På den måde 

bliver skoleåret langt mere spændende! 

 

Kender du nogen???  

 

Ring til Karna på 38 79 01 40  

 

Til jer der læser bladet på hjemmesiden: God påske! 

 

Alle andre: Velkommen tilbage fra Påskeferien!    

 
 

                         

 - f jo ONu nd sne:
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Skolekalender  April  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Forældre   

I SFO og klub har vi hver 1. fredag i måneden FORÆLDREKAFFE! Det er et hyggeligt 
arrangement, hvor børnene på skift hjælper med at bage kager, som serveres med kaffe til 
forældrene. Et dejligt afbræk fra dagligdagen, en mulighed for at høre hvordan det går med 
børnene og en god lejlighed til at få en sludder med de voksne! Gå ikke glip af det!  

Husk: Hver første fredag i måneden mellem 14 og 16!   Hilsen personalet i SFO og klub  

Mandag 2.    SFO er åben 

Tirsdag 3.   SFO er åben 

Onsdag 4.     SFO er åben  

Torsdag 5.  Påskferie  Hele skolen er lukket  

Fredag 6.    Hele skolen er lukket 

    

Mandag 9.    Hele skolen er lukket 

Tirsdag 10. 

Onsdag 11.   

Torsdag 12. Lejrskolemøde  17:00 for bh. klasse, 1. og 2. klasse  

Fredag 13.  

  

Mandag 16. 

Tirsdag 17. Forældremøde 6. klasse 

Onsdag 18. Lejrskolemøde 3., 4. og 5. klasse 

Torsdag 19.  

Fredag 20. PISA test på elever i  9. og 9/10. klasse 

  

Mandag 23.  

Tirsdag 24. Lejrskole bh. klasse, 1. og 2. klasse 

Onsdag 25. Lejrskole 3., 4. og 5. klasse 

Torsdag 26.  

Fredag 27.  

Lørdag 28 RENO-WEEKEND – husk at tilmelde dig i god tid!   

Søndag 29  

Mandag 30. 
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Hej med jer! 
Så er vi der endelig med elevernes side. Så nu vil vi lægge ud med at fortælle 

hvordan det her "virker". 

 

På denne side vil der være konkurrencer, hvor man skal skrive ind til os. Der vil 

også være vitser, som I sender ind til os – og meget andet sjov. 

 

Der vil også være en løbende historie til skole-året slutter. 

 

Vi vil selvfølgelig fortælle hvad der skal ske i næste måned på denne side. 
  
Vi vil gerne have nogle af jeres gode idéer. 

 

Men lad os komme i gang med historien:  

 

Maja og hendes historie: 

 

Hej jeg hedder Maja og er 13 år. Jeg går i 7. klasse, og er ok populær ;) 

Jeg har en lillebror på 3 år – meget fræk – han hedder Kasper. Min mor hedder 

Minna – alderen nævnes ikke – og min far stak af fra os da Kasper var helt lille. 

 

Jeg havde et ok normalt liv, indtil noget ændrede det hele... 

 

(Læs med i næste måned...) 

 

Vitser ☺☺☺☺ 

Vasen 

Stuepigen: - Jeg er kommet til at ødelægge den store kinesiske vase!  

Direktøren: - Den vase var over 300 år gammel!  

Stuepigen: - Sikke et held, jeg troede, den var ny! 

 

I næste måned: Send vitser... vi vil have et tema med vitser! 

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!    
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Renoweekend 
 

I weekenden 28/4 og 29/4 afholder vi reno-weekend fra 10:00 til 18:00. 

 

I den sammenhæng har vi sendt invitationer til alle forældre, så vi kan få at vide, hvem der 

vil deltage og hvornår I kommer. Der er også mulighed for at donere penge til de projekter, 

vi skal udføre.  

 

Husk at udfylde sedlen og send den retur til jeres barns klasselærer. Klasselærerne ringer til 

alle forældre i påskeferien eller lige efter.  

 

 

Ændringer i bestyrelsen 
 

Torsdag den 29/3 afholdt vi ordinær generalforsamling. 

 

Vi fik sagt farvel til Hanne Simonsen, der går af som formand efter 8 år i bestyrelsen. 

Samtidig kunne vi hilse velkommen til vores nye bestyrelsesformand: Maria Wojtaszewski.  

 

Vores bestyrelse er nu:  

 

Maria Wojtaszewski, formand 

Solvejg Andersen, sekretær 

Lisbeth Laursen, almindeligt medlem 

Mikkel Jørck, almindeligt medlem 

Claus Olsen, almindeligt medlem 

Pernille Jensen, suppleant 

 

Ekstraordinær Generalforsamling 
 

Torsdag den 26/4 kl. 17:00 afholdes ekstraordinær Generalforsamling på lærerværelset, fordi 

vores vedtægter er blevet justeret af Undervisningsministeriet.  

 

På den ordinære generalforsamling blev rettelserne godkendt og de skal nu godkendes på 

endnu en generalforsamling, før de træder i kraft. 

 

Vedtægterne kan læses på hjemmesiden under Værdigrundlag.   


