
Så er der ”gang i butikken”! 

 
Efter en anstrengt tid med hjemsendelser og 

nødundervisning er det skønt at få gang i en almindelig 

skoledag – sådan som den var før marts 2020. 

 

I september havde vi forældremøder, seminar om 

læringsmetoden, besøg på Københavns Universitet, 

lejrskoler, studietur samt spændende besøg af tre forskere, 

der fortalte om solceller, lyd og stråling – vi er ved at 

skabe den almindelige skoledag.  

 

Og i november er der forældrekonsultationer, Temauge, 

terminsprøver, arbejdsweekend, Uddannelsesaften, 

Eaglewatch og igangsættelse af BOGKLUBBEN – og så 

bliver der også plads til en uges efterårsferie, hvor hele 

skolen er lukket.  

 

Husk at melde jer til arbejdsweekenden – vi trænger vist 

alle til at se hinanden, og efter 1½ års aflysning af 

arbejdsweekender er der meget, der skal ordnes.  

 

Husk også at melde jer til forældreinitiativet 

BOGKLUBBEN – kort og godt: Det er vigtigt, at vi 

hjælper alle børn og unge til at blive gode boglæsere. 

 

Og endelig skal forældrene til elever i 8.-10. klasse huske 

at melde sig til Uddannelsesaften – der er meget at vide 

om de unges muligheder.  

Artikel I.  
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Skolekalender  

Oktober                                                                          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fredag 1.  

Lørdag 2. ARBEJDSWEEKEND –  

dørene er åbne mellem 10 og 18 begge dage Søndag 3. 

Mandag 4.  

Tirsdag 5.  

Onsdag 6. Forældrekonsultation 7. klasse 

Torsdag 7 UDDANNELSESAFTEN, 8.-10. klasse, kl. 18-20 på 2. sal 

Fredag 8.  

  

Mandag 11.  

TEMAUGE TERMINSPRØVER 

Tirsdag 12.  

Onsdag 13. Forældrekonsultation    

1. klasse 

Torsdag 14.  

Fredag 15.  

Lørdag 16. 
Eaglewatch 

Søndag 17. 

Mandag 18. 

EFTERÅRSFERIE 

Hele skolen er lukket  

Tirsdag 19. 

Onsdag 20. 

Torsdag 21. 

Fredag 22. 

  

Mandag 25. Forældrekonsultation 9/10. klasse 

Tirsdag 26.   

Onsdag 27  Forældrekonsultation 2. klasse 

Forældrekonsultation 5. klasse 

Torsdag 28. Forældrekonsultation 3. klasse 

Fredag 29. BOGKLUBBEN – møde kl. 16-17 på 2. sal 

 
Lørdag den 2/10 og søndag den 3/10  

har vi atter arbejdsweekend  

Kom og vær med!    
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De sidste nye corona-retningslinjer       

Af Niels Bergstedt   

 

De gældende restriktioner  

1. Et smittet barn skal blive hjemme i isolation – opdages smitten på skolen, skal 

barnet sendes hjem. 

2. Alle børn i en klasse er nære kontakter, når der er én smittet person i klassen. 

3. Nære kontakter skal blive i skole. 

4. Nære kontakter anbefales at blive testet hurtigst muligt med enten kviktest eller 

PCR-test – dette gælder ikke for personer som er færdigvaccineret eller som har 

været smittet indenfor et år. 

5. Herefter anbefales alle nære kontakter at tage en PCR-test på 4. og 6. dagen efter 

sidste nære kontakt til den smittede person – dette gælder også for personer, som 

er færdigvaccineret eller som har været smittet indenfor et år. 

 

Forlængelse af testtilbud på fri- og privatskoler 

  

Testtilbuddet på skolen fortsætter efter 1. oktober.   

Opgaven løses nu af Børne- og Ungeforvaltningen (BUF) – eventuelt med ændringer med 

vagtplanen.  

  

  

Revideret teststrategi på grundskoler 

  

1. Elever fra 9-11 år opfordres til at blive testet én gang om ugen. 

2. Alle elever fra og med 12 år, ansatte og besøgende opfordres til at blive testet én gang 

om ugen. 

3. Alle elever tilbydes 0.-dagstest på skolen, hvis de er nære kontakter.  

  

0.-dagstesten er den kviktest man bør tage samme dag, som man har været i nær kontakt med 

en smittet. Herefter anbefales fortsat at man bliver PCR-testet på 4. og 6. dagen – dog uden 

hjemsendelse! 

  

BUF vender snarest tilbage med flere informationer.  
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Tilbagemeldinger til 

klasselærerne 
 

                    

Klasselærerne har skrevet til alle forældre om tilmelding til årets første 

ARBEJDSWEEKEND, som afholdes lørdag den 2/10 og søndag den 3/10 mellem 10 og 18.  

 

Vi har fået mange tilmeldinger – og tak for det! Men husk også at give besked til 

klasselæreren, hvis I ikke kommer – ring eller SMS allerede i dag.   

 

Der er god frokost begge dage, og der er kaffe, te og hjemmebag!  

     

Og så glæder vi os til møde forældrene i en arbejdsom og hyggelig weekend! 

 

 

Køer, kakerlakker og kikærter 
 

Forløbet i 9/10. klasse 

sætter fokus på 

fremtidens fødevarer, og 

hvordan klimadebattens 

holdninger er forbundet 

med en masse forsøg og 

undersøgelser.   

 

Eleverne kiggede på 

blade og døde 

græshopper i mikroskop, 

og lærte hvordan visse 

insekter trækker vejret på 

helt deres egen måde. Vi 

lavede også forsøg om 

fotosyntese og om 

kakerlakkers udledning 

af CO2. 

 

Det var interessant at opdage mere om fremtidens protein-anskaffelse. Der er en dårlig 

energiudnyttelse af køer og langt større i planter. Og så var det overraskende at se, hvor stort 

udbyttet er, når vi i stedet får de livsvigtige proteiner ved at spise insekter.  
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Lejrskole på Bornholm 
 

Så skete endelig 

det, vi alle har 

ventet på i flere 

måneder – 

lejrskolen til 

Bornholm. 

 

7. og 8. klasse 

tog afsted en 

meget tidlig 

morgen med 

højt humør. Alle 

drengene fik et 

helt hus for sig 

selv, og alle 

pigerne fik også 

deres eget hus. 

 

Udover 

udlevering og 

justering af de 

lejede cykler var 

den første store 

udfordring at 

køre fra 

Gudhjem til 

Naturbornholm i 

Aakirkeby. Der 

er 17 km hver 

vej! Med lidt 

omveje kom vi 

op på ca. 40 km.  

 

 

 

På Naturbornholm lærte vi om stenarter, og vi gik en tur på den forstenede havbund. Turen 

tilbage gik forbi Ekkodalen, hvor ”Møller, drikker øller…” 

 

Næste dag var mere behersket med 5 km til Helligdomsklipperne og retur igen. Her besøgte 

vi grotteedderkopperne i Den Sorte Gryde og klatrede en tur på klipperne.  
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Man plejer da at se 

Hammershus Ruin, men 

vi blev så betaget af alt 

det spændende i 

Moseløkken 

Stenbrudsmuseum, at 

tide løb fra os. Vi 

flækkede sten, bankede 

dem over og formede 

flotte mønstre, 

bogstaver og hjerter i 

vores egne små stykker 

af Bornholm. 

 

Alle kom tættere på 

hinanden, og sammen 

nød vi hvert et sekund 

og hver en centimeter af 

Østersøens Perle. 

 

 

Biodiversitet i 3. 

klasse 
 

I 3. klasse arbejder eleverne med 

biodiversitet under overskriften Det er 

også min natur! I hæftet fra 

Naturstyrelsen er det beskrevet, 

hvordan den forhistoriske haj 

Megalodon, der levede i havet for 

mellem 30 og 1 millioner år siden, 

kunne blive op til 13 m lang.  Til 

sammenligning bliver nutidens store 

hvide haj kun op til 7 m lang. 

 

Det er en stor fisk, og det måtte vi lige 

demonstrere. Så vi målte op og lagde 

os ned i en række for at vise, hvor langt 

13 m er. Og for at kunne sammenligne 

havde vi også en række med elever der 

lagde sig i hvid-hajens længde på 7 m.  
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Studietur til Berlin 
 

Friske og nytestede rejste vi mod 

Berlin en mandag eftermiddag.  

 

Denne studietur bød på et noget 

anderledes Berlin, men alligevel 

stadig den samme by som altid.  

 

Vi blev indkvarteret på et rigtig 

lækkert og centralt hotel, hvorfra vi 

havde kort til både shopping og 

testning, samt transport.  

 

Dette benyttede vi os af, da vi på 

første turdag skulle se byen.  

 

Vi spadserede fra hotellet til Brandenburger Tor, 

ned ad Unter Den Linden, over Spree til 

Alexander Platz, hvorfra vi tog bybussen hjem 

gennem det smukke Berlin.  

 

Til denne tur havde vi medbragt historiske fotos 

fra de steder, som vi besøgte, for at se byen i det 

historiske perspektiv, som er så oplagt.  

 

Dagen efter besøgte vi Berlins tekniske museum, 

hvor verdens første computer står. Der blev også 

tid til shopping og en test af, hvordan en tysk 

döner smager – den serveres med rødkål!.  

 

Dag 3 var sidste dag som turist og vi besøgte Check Point Charlie, og det museum om 

muren, der ligger lige ved. Derfra gik turen til en sejltur på floden Spree, og vi sluttede af 

med en tur på DDR-museet. Resten af dagen stod på shopping, hygge og pakning.  
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Fredag var vi trætte og klar til at vende hjem. Heldigvis med en god færgetur, som afbræk på 

den lange bustur. 

Vindebroer 

I 3. klasse arbejdede eleverne med riddere og borge i 

historietimerne – derfor lavede alle en vindebro.  

Projektet greb om sig med den voksende interesse, og 

derfor blev eleverne ustoppelige og producerede figurer; 

alfer, riddere, drage mm. der kunne vogte over 

vindebroerne. 
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WasteLab 

 

9/10. klasse var på tur til 

Vestforbrændingen og besøgte 

WasteLab. På rundturen kom man rundt 

og fik en fornemmelse af, hvor stort et 

sted, det er. Man ser affaldssiloen, hvor 

skraldebilerne tømmer skraldet, ovnene, 

hvor det bliver brændt af, generatoren, 

hvor elektriciteten laves, og 

varmevekslerne, hvor fjernvarmen 

dannes. 

 

Herefter lavede eleverne forsøg med en 

dampmaskine, der illustrerer hvordan 

vanddamp bliver omdannet til elektricitet 

og fjernvarme – her til et dukkehus. Der 

var også forbrændingsforsøg, hvor 

eleverne testede brandevnen på det 

skrald, vi smider i skraldespanden, 

røgrensning af svovl, test af tungmetaller 

i spildevandet fra renseanlægget og test 

af tungmetaller i slaggen, som er 

restproduktet fra forbrændingen i 

ovnene. 
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4. klasse på lejrskole i 

Helsingør  
 

Mikkel og Christine var afsted på lejrskole 

med de dejlige unger fra 4. klasse.  

 

Vi besøgte det fantastiske Gurredam 

spejdercenter, som er lokaliseret i Helsingør, 

på ca. 120.000 kvm naturgrund. Meget smukt 

og stille – og med masser af plads til at boltre 

sig på. 

 

Vi besøgte Øresunds Akvariet, hvor vi fik lov 

at røre ved både rokker, krabber og 

søanemoner.  

Selvfølgelig var vi også på Skibsmuseet 

og på Kronborg. Her blev vi meget 

overraskede over at høre, at kongen og 

dronningen for ca. 400 år siden havde 

hvert deres køkken samt 2 andre 

køkkener, hvor man i det ene af dem 

stegte hele okser på spid! 

Vi kom ombord på et smukt skib og 

skrubbede dæk, lavede natløb og spiste pizza 

en af aftenerne – det blev 16 hele pizzaer!  

 

Og så lige en kæmpe tak til Susan, fordi hun 

var med indtil tirsdag, hvor Mikkel tog over 

efter et par dages corona-karantæne.    
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BOGKLUBBEN – alle børn kan 

læse! 
 Af Anna Panova Joensen, mor til to på skolen 

 

Det er vigtigt, at børnene læser bøger! 

 

De gode læsere klarer sig nemlig bedre i alle fag – og det åbner 

for en masse spændende uddannelser.   

 

BOGKLUBBEN’s mål er, at børnene starter læsningen så tidligt 

som muligt. Så snart de kender bogstaverne, skal læseverdenen lukkes op med Anders And 

bøger, PIXI bøger eller undertekster i fjernsynet. Og så følger børne- og ungdomsbøger, 

spændingsromaner, horror, fantasy og faglitteratur.  

 

For det er egentlig ligegyldigt, hvad børnene læser – så længe de bare læser!   

 

Og det er vores fælles ansvar – børnenes, forældrenes og lærernes. Ingen kan løse det alene. 

     

Så vi skal have gang i BOGKLUBBEN.  

 

BOGKLUBBEN er en forældregruppe, som i samarbejde med skolen vil: 

 

• Motivere børn at læse mere 

• Snakke om problemer og løsninger i forhold til læsning 

• Dele erfaringer og gode råd 

• Hygge og have det sjovt 

 

Kom og vær med til det første møde, hvor vi taler om planerne for årets aktiviteter. 

 

Kom hvis du har spændende løsninger. 

 

Eller kom hvis du bare ikke kan få dit barn åbne en bog.  

 

 

FREDAG DEN 27. OKTOBER KLOKKEN 16:00 PÅ 2. SAL 
 

RING TIL SKOLEN PÅ 38 79 01 40 OG MELD DIG TIL! 

 

Det indledende møde er kun for forældre. 
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Historiske perioder 

Når man arbejder med tekster og 

malerier i dansk, er det umuligt at 

komme uden om Guldalderen og Det 

Moderne Gennembrud.  

Derfor var 8. klasse på byvandring i 

København, så de kunne få et overblik 

over krige og byplanlægning. 

 

 

Derfor besøgte de 

Klunkehjemmet, så de kunne få 

styr på periodernes familieliv og 

kønsroller. 

 

 

 

 

 

Af samme grund var de også på 

Nationalmuseet for at opleve 

sociale forskelle, 

kunststrømninger og 

grænsekrige.  

Med alle disse oplevelser er 

eleverne ved at forstå de to 

perioder – og så skal der 

analyseres malerier og tekster.  

Det er bare SÅ spændende! 
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Naturvidenskabsfestivallen 

I anledning af Naturturvidenskabs- 

festivallen i uge 39 fik vi besøg af tre 

forskere.  

 

Mandag den 27. holdt Sara foredrag for 

8., 9. og 10. klasse – hun kommer fra 

DTU, hvor hun forsker i solceller.  

 

Sara arbejder med de ultratynde, 

fleksible solceller og kunne fortælle om, 

hvordan man på DTU arbejder med at 

forbedre cellernes ydeevne. 

 

Dagen efter fik vi besøg af Torben, der 

er pensioneret professor fra DTU.  

 

Torben har brugt det meste af sit liv på at 

arbejde med lyd, akustik og støj.  

 

Spændende at få forklaret hvordan lyd 

udbredes, og hvad man kan gøre ved 

støj. 

 

Onsdag fik vi besøg af Sven, der er 

pensioneret professor fra Risø. Sven har 

gennem 40 år arbejdet med ioniserende 

stråling og var med til at redegøre for 

eftervirkningerne af atomkatastrofen i 

Tjernobyl.   

 

Det var en fornøjelse at opleve, hvordan 

de tre passionerede forskere pustede liv 

naturvidenskab! Tak til Heidi, som har 

stået for hele arrangementet. 

 

 


