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Næste uge: 
 

23. september 

 

26. september 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pædagogiskdag for personalet 

Kl. 9.00 – 15.00 

8.kl. besøg fra Slovenien 

(frem til den 3. oktober) 

Lærermøde samt Sfo-møde 

Mærkedag: 
 

25. september 

26. september 

28. september 

 

 

 
 

Laura  6.kl.  

Thorbjørn  1.kl . 

Sofie  1.kl.  

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

 

Der er fællesrengøring i bh.kl. -   

Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 16.00  
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Forældrebanksedler  

En hel del af jer har skrevet jer på forældrebanksedlerne, men vi mangler stadig at 

resten skriver sig på – så har I endnu ikke fået skrevet jer på, beder vi jer gøre det 

snarest.  

Forældrebanksedlerne vil være i indgangspartiet endnu en uge. I kan også skrive til 

kontoret på Intra med besked om, hvor man ønsker at blive skrevet på – se listen med 

opgaver herunder. 

 

Oversigt over forældrebanken 2017/2018. 

Medhjælp lejrskoler 

Legeplads fornyelse og vedligehold 

Vikarhjælp SFO 

Vikarhjælp lærere ved planlagte fridage  og akut fravær 

PMU-uge hjælp  

Ekstraordinær kontorhjælp 

Plastning af bøger 

Håndværksarbejde af forskellig art - læs yderligere om dette på 

sedlerne 

Transport 

Græsslåning 

Praktikplads 

Andet spændende 

Vagt ved prøverne 

Madlavning og bagning til forskellige arrangementer 

Vedligehold af skov 

Fondsjægere 

Optælling/oprydning i service i udlejningsskab  

Fotografering ved fællesarrangementer 

Kørsel til genbrugsplads 

IT 

Praktisk medhjælp ved større arrangementer 

Save og stable brænde 
 

Besøg fra Slovenien 

På tirsdag får vi besøg af vores venskabsskole fra Slovenien som vores 8. klasse 

udveksler med.  

De unge mennesker og deres lærere skal være her en uge, til tirsdag i ugen efter - denne 

udveksling er en god tradition, som vi efterhånden har gjort en del år.  

Til foråret tager vores 8.klasse til Slovenien på genbesøg.  

Slovenerne er privat indkvarteret hos 8. klasserne og deres familier. Vi har set frem til 

besøget og 8. klasse + familier og skolen har lavet et spændende program, som vi håber 

både slovenske og danske børn får gode, sjove og spændende oplevelser ud af – og ikke 

mindst får alle både børn og voksne brugt deres engelskfærdigheder (hvilket er lærerigt 

og til tider sjovt). 

Hans 



 
Nu er det snart oktober … og så kommer skolens første  

OKTOBER FEST! 

Oktober Festugen (torsdag den 5. – onsdag den 11. oktober 2017) er 

en slags PMU (Praktisk Musisk Udtryks- Uge/Maj Fest om efteråret) 

som involverer hele skolen hver dag fra 8.10-13.00 og slutter med 

en stor fest  

ONSDAG den 11. oktober 2017 kl. 18-20 hvor skolen forvandles til  

Vallekilde Museum Messe 
Alle elever arbejder hele ugen på et værksted og alle 

forældre/familier har muligheden for at kredse rundt og besøge to 

museer eller flere ”happenings”. 

Der kommer flere oplysninger fra jeres børn omkring de værksteder, 

de har valgt, men i princippet skal I have spist når I kommer og der 

er begrænset muligheder for at få suppe, kaffe og te ved 

skovbørnehaven som også holder åbent hus den aften. 

I kan glæde jer til en nat på museet med eventyr, musik, gøgl, gys, 

kunst og kannibalisme.  



 

 

 

 

 



Referat af forældremøde i 6 kl. mandag 11/9 - 2017. 

 
Klassens trivsel: 

Det går godt! Det er en dejlig flok unger. De er meget indstillede på at få det til at fungere. De 

er lyttende, gode ved hinanden, der bliver slebet kanter af på en god måde, de er glade, de er 

lydhør, de vil gerne være i det rolige undervisningsmiljø og de er ”sultne” på undervisning.  

Chenny er slet ikke bekymret.  

Ved dog godt at der stadig er udfald, og hvis vi, skolen og forældre, ikke er opmærksomme, vil 

børnene let kunne falde tilbage i de gamle mønstre. Især ”det er altid nogen andres skyld” er en 

opgave de skal arbejde med.  

Der opleves også et bedre undervisningsmiljø når det er Chenny der er i klassen. Det er meget 

bedre end sidste år og forventes at blive overført til alle timer. 

Det bliver nævnt at vi stadig skal huske på alle de lærerskift klassen har haft og dets indvirkning 

på dem. 

Spørgsmål ang. elevernes pladser:  

Der er tænkt over det. Både placering af borde og af børnene. Dette revurderes til 

efterårsferien hvor Chenny kender børnene endnu bedre. Efterfølgende revurderes børnenes 

pladser ved hver ferie. 

 

Klassens læring: 

De mangler grundlæggende troen på at de kan. De vil helst arbejde videre i deres gamle materiale 

fra 4 kl. men det har Chenny, med vilje, valgt at sige klart nej til og undervise dem i 6 kl. 

materiale. Det er et stort spring for dem og svært for en del af dem. Men de kan godt, der skal 

bare arbejdes for det, og DET skal de også lære. Og de kan!  

Nogen af børnene er også ved at finde ud af at dansk er et fag, hvor der ikke altid er EN rigtig 

løsning. Dette kommer frem når de taler om læste tekster. Dette er også en super god læring 

som de er rigtig gode til. 

Deres stavning er ikke på niveau. Men det kommer. Der vil umiddelbart ikke blive trænet stavning 

via diktater. En masse røde streger i en diktat, motivere ikke til at stave bedre! Børnene skal 

derimod blive bevidste om hvor deres svagheder er og så arbejde med dem (i samarbejde med 

Chenny). 

De læser alle fint. Så der skal kun trænes tempo. Dette gøres bedst ved at huske at læse de 20 

minutter dagligt, som også anbefales i de andre klasser. 

 

Lektier:  

De planlagte lektier skrives i ugeplanen. Daglige lektier skrives ikke i ugeplanen. Børnene kan 

bruge grammatip på nettet, men det indgår ikke i undervisningen på skolen, da der er mange andre 

ting de skal nå. 

 

Afleveringer:  

De har fået alle stiloplæg til i år. Så kan de selv vælge hvilken en de vil skrive. Når skoleåret er 

slut har alle skrevet alle stilene (og Chenny har ikke rettet 16 stile om samme emne hver gang.) 

Rettelserne i stilene vil enten være stavning, forløb, sprog eller andet. Der vil ikke blive rettet 

alt hver gang.  

Der afleveres fredag og returneres mandag. Stile afleveres udprintet, i plastic chartek og med 

navn.  

 

De andre fag: 

Engelsk: Det går rigtig godt. Der vil være lektier. 

Tysk: Det er selvfølgelig meget nyt for børnene. Der vil umiddelbart ikke være lektier. 



Matematik: Det går rigtig godt. HUSK at skal bruge E-mat. 

 

Årsplaner:  

Ligger på Intra. 

 

Uddannelsesparathed: 

Fra i år begynder skolerne vurdering af elevernes skoleparathed allerede i 8 kl. Eleverne bliver 

vurderet ud fra tre punkter: 

1; Faglige forudsætninger (karakter) 

2; Personlige forudsætninger (passe sine ting, komme til tiden osv.) 

3; Sociale forudsætninger (samarbejde) 

Spørgsmål til 3; samarbejde. Der bliver spurgt ind til Chennys projekt ”Restaurant”. Et projekt 

som Chenny har lavet flere gange med sine klasser, som går ud på at klassen laver en restaurant 

hvor børnene laver ALT: 

Køber ind, indretter restauranten, invitere gæster (forældre med op til fire gæster), laver mad, 

tager imod bestilling, servere, ryder op, regnskab… ALT. Altså SAMARBEJDE!!! 

De er umiddelbart ikke klar til dette lige nu, men Chenny er ikke i tvivl om de kan blive det senere 

på skoleåret. 

 

Rengøring: 

Fællesrengøring er planlagt til uge 20. Nicolines og Nikolais forældre er tovholdere på dette. De 

kommer med en udmelding senere. 

Den daglige elevrengøring fungerer rigtig godt. Ros ros ros. (De har fået at vide, at de bliver 

kaldt tilbage til skolen, hvis ikke rengøringen er i orden.) 

 

Kontakt til Chenny: 

Brug Intra. Chenny tjekker den dagligt. 

 

Fødselsdage: 

Chenny vil ikke blande sig i dette, har dog den bøn af slikke pinde ikke bliver uddelt. For det 

første fordi børnene går direkte ud og leger hvor der kan opstå en farlig situation og for det 

andet fordi de mindste klasser kan have svært ved at forstå, at de ikke har fået. Derfor brug 

gerne de gode gamle flødeboller. De er ikke farlige og de er hurtig spist😊 

 

Klassekasse: 

Vi har dd. 7922kr. Maria er kassemester. Vi betaler 200kr en gang op året. Det er nu. 

Konto nr: 3566 3566582996 

HUSK at skrive barnets navn i kommentarfelt.  

 

Sport, spil og samvær: 

Vil bare pointere at skolen har første prioritet! Man skal ikke gå før tid, så man kan nå hjem og 

spille eller andet. Hvis barnet skal have fri, foregår det via forældre og Chenny og i tilfælde af 

længere fravær, skal det gå gennem Hans. 

Mødetid om morgenen er kl. 07.50. Hvis der er behov for det, er 07.30 en mulighed efter aftale. 

 

Evt: 

Hvis der mangler ideer til udflugter, er der mulighed for at arrangere en tur til Pumpestationen. 

(Maria) Chenny har også planer om at ungerne skal til Vesterlyng til sommer. 

 

Festudvalget: Marianne, Jeanette og Natacha stopper. Maiken og Søren går ind i udvalget. Lars 

bliver. Vi hører fra dem.   



 

OBS: bøn til fødselsdagen på søndag: LAD MOBILERNE BLIVE HJEMME.  

 

Fælles aftaler for 6. klasse 2017/2018. 

Nedenstående forslag til aftaler i 6. klasse kom fra Majken og Søren. Der var enighed om 

aftalerne og de bliver hængt op i klassen så børnene også kan læse dem😊 
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I ønskes alle en god weekend                          

Fra Spireloppen         


