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Nyt fra Skolen 

God weekend 
Traditionen med at sende månedsbrev ud er nu tilbage på sporet. Jeg har godt nok kun været 
ansat her på stedet i knap 2 uger, men jeg synes ikke, at I skal snydes for en kort opdatering 
omkring dagligdagen her på stedet. April har vist sig fra sin bedste side, og flere dage har 
indbudt til shorts og kortærmerede. Om det gode vejr har været en medvirkende faktor til, at 
flere af lærerne har brugt fagdagene på at være ude i naturen, eller om det er tilfældigt, vides 
ikke. Men ude har de hvert fald været. Eventyrklassen har bygget en troldefælde ude i 
vildmarken, der forlyder intet nyt omkring fangst, endnu. Lanther har været på ukrudtsjagt 
med sit hold til fagdagen. De skal blandt andet prøve at tilberede det mest gængse ukrudt i 
vores nærområde såsom mælkebøtte og brændenælde.  
 
Vi er netop gået ind i maj måned, hvilket betyder at afgangsprøver for 9. klasse starter. 
Hermed oversigt over de skriftlige prøver: 

• Mandag d. 6/5 – Dansk skriftlig fremstilling. 

• Tirsdag d. 7/5 – Matematik. 

• Onsdag d. 8/5 – Dansk læsning og retskrivning. 

• Torsdag d. 9/5 – Engelsk skriftlig. 
 
Prøverne er digitale og starter alle kl. 09.00. Eleverne skal være i prøvelokalet senest kl. 8.30, 
således de er klar til prøvestart. Kommer man for sent til prøverne, betragtes det som 
udeblivelse. Jeg vil råde de unge mennesker, til at møde ind som de plejer klokken 8.00, så 
der er god tid til at sætte sig til rette osv. Faglærerne i 9. klasse har gennemgået relevant 
information omkring prøverne sammen med børnene.  
 
8. klasse bliver sendt i praktik i næste uge, hvor 9. klasse har skriftlige afgangsprøver. Det 
bliver derfor en stille uge oppe hos udskolingen. De unge mennesker har alle fået sig en 
praktikplads, og vi ønsker dem rigtig god arbejdslyst ude i erhvervslivet.  
 
Det er snart tid til ”Stafet for livet”. Vi vil rigtig gerne, at skolen er flot repræsenteret, og Janni 
og Stefan fra bestyrelsen arbejder på at stable et hold på benene. Der vil komme mere 
information omkring dette i en særskilt meddelelse.  
 
I denne konfirmationstid, er skolen blevet udlånt til forskellige arrangementer, hvilket 
selvfølgelig er rigtig dejligt. Der har dog været et par udfordringer i forbindelse med udlån af 
skolen og forældrerengøringen. Vi har derfor aftalt, at alt udlån af skolen skal foregå gennem 
Gert, da han er tovholder for både rengøring og skolens låsesystem.  
 
Jeg har nu siddet i den varme stol i næsten 2 uger, og jeg er meget begejstret for stedet. Jeg 
oplever, at personalet laver god skole, børnehave og SFO her. Børnene er glade, nysgerrige 
og engagerede. Jeg har lært navnene på de elever, som har været gode til at præsentere sig 
selv op til flere gange dagligt. Der er nu stadig lang vej til, at jeg kan alle navnene.  Jeg bruger 
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det meste af tiden på at sætte mig ind i det almene kontorarbejde, og til at få en fornemmelse 
af stedet, men jeg har også fået musik og fortælletimer med børnene.  
 
Rigtig god weekend. 
Mvh Simon  

Maj 2019 
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

29  30  1  2  3  4  5  

6 Dansk skriftlig 
fremstilling. 

8. kl. praktik. 

7 Matematik 
skriftlig. 

8. kl. praktik. 

8 Dansk læsning 
og retskrivning. 

8. kl. praktik. 

9 Engelsk 
skriftlig.  

8. kl. praktik. 

Skolefest 3-5. 
kl.  

 18.30 

 

10 8. kl. praktik. 11  12  

13  14  15 Idrætsdag 
iBjergby Bh-3. 
kl. 

16  17  18  19  

20  21  22  23  24  25  26  

27  28 9. kl. Dansk 
prøve. 

29  30  31  1  2  

3  4  5  6  7  8  9  

Juni 2019 
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

27  28  29  30  31  1  2  

3  4  5  6 9. kl. 
Naturfaglig 
prøve. 

7 7. kl. Blå 
mandag 

8  9  

10  11 Bh-2. kl. Lejr. 

9. kl. 
Idrætsprøve. 

12 Bh-2. kl. Lejrtur. 

 

13 Bh-2. kl. Lejrtur. 

 

14 Bh-2. kl. Lejrtur. 

 

15  16  

17 3-7 kl. Lejrtur. 18 3-7 kl. Lejrtur. 19 3-7 kl. Lejrtur. 20 3-7 kl. Lejrtur. 

9. kl. Engelsk 
prøve.  

21 3-7 kl. Lejrtur. 22  23  

24  25  26  27  28 Sidste skoledag. 29  30  
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