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Næste uge: 
 

14. oktober 

23. oktober 

 

24. oktober 

25. oktober 
 

 

 

26. oktober 

27. oktober 

 

 

 

 

 

 

 
 

Børnenes efterårsferie 

9.kl. praktik (hele ugen) 

Fællesrengøring 4.kl.  

8.kl. sundhedsplejerske 

Omfotografering  
(kl. 9.00 – 10.30) 

8.kl. sundhedsplejerske 

Bestyrelsesmøde 

8.kl. sundhedsplejerske 

8.kl. sundhedsplejerske 

Mærkedag: 
 

14. oktober 

17. oktober 

19. oktober 

20. oktober 

21. oktober 

22. oktober 

24. oktober 

25. oktober 

 

 

 
 

Asta  bh.kl. 

Jeppe  7.kl. 

Alberte  3.kl. 

Elena  5.kl. 

Malte  3.kl. 

Silje  3.kl. 

Mads  5.kl.  

Liva N  bh.kl. 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

Der er Fællesrengøring i 4.klasse –  

mandag den 23. oktober 2017 kl. 17.00 

 

 
Rigtig god efterårsferie til jer alle –  

vi ses igen den 23. oktober 2017 ! 
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Oktober festuge  

Det har været en fantastisk uge med mange forskellige museer, hyggelige, uhyggelige, 

spændende og sjove hvor børnene har været på hold helt på tværs af klassetrin, lige fra 

bh. klassen til 9. klasse.  

Ud over det faglige og den praksis musiske dimension er et af målene også at vores børn 

får kompetencer som gør, at de kan være og rummes i fællesskaber på tværs af alder 

som de jo ellers sædvanligvis er i.  

Langt de fleste af vores elever har og tilegner sig gradvist progressivt de evner der 

handler om initiativ og ansvar som gør, at fællesskabet er i stand til at skabe noget 

stører.  

Tak til alle for en fantastisk uge og aften. 

 

Trimdag/motionsdag 
I skrivende stund ”knokler” børn og voksne rundt på et ”post-løb” med spændende 

udfordringer som vores 9. klasser traditionen tro er værter for – alle får rørt sig og 

forhåbentlig kommer pulsen indimellem også godt i vejret – også her er fællesskabet på 

tværs et omdrejningspunkt – alle er inddelt på hold på tværs af klassetrin med en 

holdkaptajn fra 8. klasse. 

 

”Skills” 
8. klasse var sidste fredag til” Skills” i Holbæk  - ”skills” er en introduktionsdag til de 

forskellige erhvervsuddannelserne på EUC i Holbæk med en indbygget konkurrence.  

Et af holdene fra VHF vandt dagen – og nu skal hele 8. klasse til Herning den 19. januar 

2018 og kæmpe i DM i ”skills” - STORT TILLYKKE. 

 

9.klasse i erhvervspraktik 
I uge 43 må vi undvære vores 9. klasser, da de alle er ude i erhvervspraktik i forskellige 

virksomheder – vi håber, de vender mange erfaringer samt klogere  tilbage og i stand til 

at være lidt mere afklaret i forholdt til fremtiden efter skolen. 

 

Lys og reflekser 

Den mørke tid er begyndt at snige sig ind på os – derfor er det nu tid til, at få tjek på lys 

til cyklen og evt. reflekser på rette sted.  

 

 

 

 

 

Hilsen Hans 
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OBS - OBS – OBS: dato til kalenderen !!! 

 

TEMAAFTEN for forældre OM SOCIALE MEDIER 
Onsdag den 22. november 2017 kl. 19.00 - ca. 21.00 

 
Lykke Møller Kristensen giver i foredraget indblik i, hvordan et barns tidslinje typisk udvikler sig 

– fra første klik til hverdagen på sociale medier.  

Kort sagt går hun tæt på, hvad vi skal være opmærksomme på for at hjælpe vores børn og unge 

til gode oplevelser på sociale medier - også under overskrifter som hævnporno og hård mobning. 

 

Hvis I vil vide mere om Lykke Møller Kristensen: 

http://lykkemoellerkristensen.dk/ 

 

Hvordan sikrer vi vores børn et godt liv på sociale 

medier, når der er så meget, vi ikke ved eller måske 

helt forstår?  

Når vi er lost i teknikken eller i tvivl om, hvor tæt vi 

kan gå på, hvornår vi skal gøre det og hvordan, vi skal 

gribe den an. Skal vi læne os tilbage i tillid til, at det nok skal gå, eller skal vi overlade det til 

skolen eller beskytte vores børn ved at lave forbud imod sociale medier? Og hvordan med 

samarbejdet med skolen og de andre forældre? 

Samt ikke mindst: hvordan hjælper vi dem til hhv. en god start, en god færd og til at blive 

bevidste brugere afhængig af deres alder. 

 

Uanset hvilken tvivl vi har, så står børnene stadig med en smartphone i hånden og prøver sig selv 

af – måske endda før vi aner. Så hvordan griber vi det an? 

 

Lykke Møller Kristensen giver i foredraget indblik i, hvordan et barns tidslinje typisk udvikler sig 

– fra første klik til hverdagen på sociale medier. Kort sagt går hun tæt på, hvad vi skal være 

opmærksomme på for at hjælpe vores børn og unge til gode oplevelser på sociale medier - også 

under overskrifter som hævnporno og hård mobning. 

 

Hun giver konkret indsigt og gode råd til: 

Hvordan griber du det an som forælder – afhængig af aldersgruppen, herunder: 

Hvad skal du vide om deres faktuelle adfærd eks. mobning, udvikling, delinger (billeder og 

nøgenbilleder, medvirken i grupper, refleksionsevne, digitale spor og sikkerhed, tid og 

koncentration, trivsel og konsekvens) 

Hvordan spiller du sammen med andre forældre 

Hvordan spiller du sammen med dit barn og hvad kan du kræve 

Hvad kan du samarbejde med skolen omkring og hvad du kan forvente 

Hvordan du får det ind i hverdagen 

Hvilke ting du skal være opmærksom på 

 

Nærmere information følger. 

 

Vi håber, at dette kan vække interesse.  

 

Hilsen Bestyrelsen 



 
 

 


