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Næste uge: 
07.marts 

09.marts  

09.marts 

09.marts 

10.marts 

12.marts 

13.marts 

 
 

 

 

Visionsarbejde-bestyrelsen 

Fællesemne ”Grundtvig” 

Ledertræf (Nille og Hans) 

UU-vejleder – 8.kl. 

Lærermøde 

7.kl. til Åbent hus (EUC) 

Cafeaften kl.19.00 

Mærkedag: 
08.marts 

 

12.marts 

13.marts 

 

 

 

 

Linnea 1.kl.  

Asger 8.kl. 

Sebastian 3.kl. 

Frida 4.kl. 

Lene 8.kl.  

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Aktivitetskalender 2014/2015. 
APRIL 2015 Fejl i tidligere udgave 

18.-25. marts 2015 7.kl. til Slovenien  

  

APRIL 2015 Ikke tidligere oplyst 

16.april Fælles spisning for kom.bh.kl. forældre 

 

 
 
 
”Grundtvig” som fællesemne i ugerne 10 – 11 og 12. 
 
 
 
 
I denne uge har vi arbejdet med emnet og i de næste to uger arbejder vi videre med 

fællesemnet ”Grundtvig ”det gør vi bl.a. fordi Grundtvig er en vigtig person for hele 

friskoletanken og som en markering af det her i 2014/15 er 200 år siden 

skolepligten(undervisningspligten) blev indført i Danmark.  
Vi underviser efter det normale skema, men arbejder med ”Grundtvig” i de fag/timer hvor 

det er relevant og han vil også være et gennemgående tema til morgensang. Tanken bag disse 

fælles emner er sammenhæng i undervisningen og helhed på skolen, altså at eleverne oplever 

at arbejde med samme overskrift både på tværs af fag og årgange.  

 

Lærerne 

http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Danske_folkekirke/Nikolai_Frederik_Severin_Grundtvig&ei=xTf5VNKsJqiAzAP1vYHQDA&psig=AFQjCNF35Cpe3ZZuT9X1VylyTXuRcmmwKw&ust=1425705285728927


 

 

 
 

 



Se nedenstående fra Fødevarestyrelsen.  Hans 

Energidrikke er ikke for børn  
Ny folder fra Fødevarestyrelsen sætter fokus på de bivirkninger, som børn 

risikerer, hvis de drikker energidrikke. 

Pressemeddelelse, Publiceret: 4. marts 2015  

Børn der drikker energidrikke, får let alt for meget koffein. Det kan føre til, at børnene 

får svært ved at sove, får hjertebanken, bliver irritable, nervøse eller angste. Men børn 

skal ikke drikke energidrikke. Det fremgår også af den advarselsmærkning, der sidder på 

de farvestrålende dåser. Alligevel dokumenterer en undersøgelse, som DTU 

Fødevareinstituttet har lavet for Fødevarestyrelsen, at voksne ofte giver børnene 

energidrikke – blandt andet til fødselsdage og efter sport. 

 

Mere målrettet information fra Fødevarestyrelsen, skal nu forsøge at ruste forældre, 

lærere og pædagoger til at tage hånd om problemerne, ved blandt andet at sætte fokus 

på de bivirkninger, der kan opstå, når børn drikker meget energidrik. 

 

Folder, Facebook og Fødevarestyrelsen.dk 

- Vi sender en folder om energidrikke, og de bivirkninger børnene risikerer at få ved at 

drikke dem, ud til landets skoler, klubber og til detailhandelen. Og på Facebook og 

Fødevarestyrelsens hjemmesider rykker vi de vigtige budskaber frem på forsiden, 

forklarer kontorchef i Fødevarestyrelsen Else Molander. 

 

Og meget peger på, at der er et behov for, at de voksne sætter fokus på deres 

indflydelse på børnenes forbrug. Flere skoler melder om udfordringer med elever, der 

drikker energidrikke. Og Giftlinjen får jævnligt henvendelser fra børn, der har drukket 

så meget energidrik, at de er blevet utilpasse, har fået hjertebanken og forhøjet 

blodtryk. 

 

DTU Fødevareinstituttets undersøgelse viser, at 42 procent af de, der drikker 

energidrikke har oplevet bivirkninger. Så budskabet til både børn og voksne er enkelt: 

Energidrikke er ikke for børn! 

 

Læs mere om energidrikke, og hvordan du bestiller folderen gratis på altomkost.dk. 

 

Kontakt 

Fødevarestyrelsens pressevagt, 2284 4834. 
 

 

 

 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/08kontor/Pressesager/Energidrik_Folder_Fødevarestyrelsen_2015.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/08kontor/Pressesager/Rapport-om-energidrikke-i-Danmark.pdf


 

 

 

 

 

Så er endnu en uge i Spireloppen gået. Vi har 

mærket forårets første varme stråler og nydt det 

i fulde drag. Masser af timer udendørs – 

hængekøjerne er kommet frem, modellervoks og 

hulahopringe er blevet brugt flittigt. Vores udedag 

blev nydt i solen, rulleskøjterne blev hevet frem og 

der blev serveret lækker kartoffel/porrer-suppe 

med bacon ved bålet.  

 

 

 

 

I denne uge er Nina gået i fuld gang med dulledyr og der 

er allerede blevet lavet rigtig mange. Dette fortsætter i 

næste uge. 

I mandags afsluttede vi vores skakturnering. Rigtig 

mange børn deltog og der blev uddelt diplomer og en lille 

præmie til alle. (Billeder kommer senere..) 

 

 

I går blev der holdt pigemøde i 1. klasse. Efter ønske fra pigerne – har vi talt om og 

afprøvet nye legekonstellationer. I næste uge er det drengene fra 1. klasse. 

 

 

 

Hav en skøn weekend! 

Spireloppen  

 


