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Næste uger: 
16. marts 

 

 

 

 

 

18. marts 

19.marts 

19.marts 

Uge 12 

18.-22.marts 

20.marts 

23.marts-

01.april   

 
Pædagogisk dag for 

hele skolens personale 

+ bestyrelse kl.9.-14. 

Derfor benyttes hele 

mellem- og 

overbygningens lokaler. 

Udlejning Baunen 

5.kl. samtaler – Bodil 

Vibeke kursus 

8.kl. Intro uge 

PMU UGE 

Lærermøde 

Påskeferie  

SKOLE og SFO lukket 

 

Mærkedag: 
19. marts 

21. marts 

 

 

 

 

 
My  8.kl. 

Amalie  7.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

CAFE AFTEN I AFTEN: kl.19.00. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Vedr.forældre rengøring i denne weekend!!! 

Lørdag d.16.marts 2013. 
Pædagogisk dag for hele skolens personale + bestyrelse kl.9.-14.30 

Vi benytter mellem- og overbygningens lokaler. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Sidste frist for tilmelding til Landsmødet på Vingsted Hotel og konferencecenter som 

afholdes d.4.-5 maj 2013. 

 

 Frist for tilmelding er d.22.marts 2013 til skolens kontor. 

 
(Se fredagsbrev fra d.25.januar 2013). 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 



 

Ledelse og bestyrelse inviterer forældre og personale  

til årets debataften  

 

Onsdag d.3.april 2013 kl. 19:00 

med overskriften:  

 
Tal ordentligt 

– støt den gode tone og lad os finde overskuddet frem. 

 

Eleverne skal i PMU- ugen i uge 12 arbejde med emner under overskriften ”Tal ordentligt – 

støt den gode tone og lad os finde overskuddet frem” og vi forældre og ansatte følger så op 

med debat omkring bla. sprog og adfærd blandt elever, ansatte og vi forældre. 

Vi glæder os til at se jer alle. 

 

Tilbagemelding uanset om du/I kommer eller ej på nedenstående lap eller på mail til senest 

torsdag d. 21. marts. 

 

 

                                                                                        
 

 

 

 

Tilbagemelding Debataften d.3.april 2013 – retur senest d.21.marts 2013 

 

Forældre til ____________ i __ klasse 

 

Jeg/vi kommer ___ (antal) 

 

Vi kommer desværre ikke ___ 

 

_______ ______________________________ 

Dato  underskrift 

 

 



PMU UGE 
 

I sidste uge inden påskeferien er der PMU-uge. Overskriften er "Tal ordentligt" og børnene 

har i ugen op til, valgt sig ind på hold efter nedenstående valgskema.  

 

Der arbejdes i grupperne mandag til fredag.  

Alle dage er mødetiden kl.8.05 til kl.13.00. 
 

Fredag fra ca. kl. 10.00 til ca. kl.11.30 fremlægger holdene i Baunen. 

Forældre er meget velkomne. Derefter evalueres ugen i egen klasse. 

 

Med venlig hilsen PMU udvalget 

 

Børnehaveklasse og 1. klasse arbejder sammen hele ugen. 

Værkstedsbeskrivelse 

Vi tager udgangspunkt i historien om "Pelle Haleløs" og vi vil have fokus på, hvordan man 

omgås hinanden på en god og ordentlig måde. Med afsæt i dagens historie skal eleverne 

illustrerer dennes morale. De bliver i ugens forløb præsenteret for forskellige discipliner 

indenfor billedkunsten. 

 

2. klasse til og med 5. klasse skal arbejde sammen. Du skal skrive 1, 2, og 3 ved 

værkstederne. 1 ved det værksted du helst vil være på osv..  Du kan vælge mellem 

følgende værksteder: 

Værkstedsbeskrivelse Valg 

Vælg at tale ”fucking” pænt og se venlig ud. Lær din krop et godt sprog, lær dit 

ansigt et godt sprog, lær din tunge et godt sprog. Vi skal sammen lave Yoga, tage 

billeder af os selv (både fjollede og alvorlige), vi skal larme og være helt stille, vi 

skal lave vores 10 bud på hvordan vi opnår et godt sprog til glæde for dig og alle os 

andre. 

 

Aktionsgruppen er en gruppe, som har fokus på, hvad vi kan gøre på skolen for at 

skabe en bedre omgangstone. Vi vil bla.: 

Skrive en sang. Lave et Speakers Corner, hvor man kun må sige 

søde og rare ting. Lave nogle nye lege, som vi kan lege i 

frikvartererne. Udgive en lille avis med gode historier….  -måske 

flere ting – har du en god idé, vi kan bruge? 

 

Ude-samtalekøkken. Vil du være med til at lave mad og møbler til ude skolekøkkenet 

ved bålhuset? Vil du være med til at snakke med hinanden om venskab, respekt, 

tolerance og empati? Vil du dele din tid og ideer med andre i gruppen, stole på 

hinanden og gøre hinanden glade?  

Vi er ude hver dag og skal arbejde med værdier, praktiske opgaver og god mad. 

 

Tegneserie-Play-Mais. I små grupper skal vi skabe jeres egen tegneserie. Vi skal 

modellere tegneserien med play-mais, tage billeder af scenerne og sætte det 

sammen til historier. Målet er at skabe en hel ny tegneseriestil med fokus på 

sproget. Du skal have lyst til at skrive, finde på, bruge din fantasi og fingrene. 

 



 

6. klasse til og med 9. Klasse skal arbejde sammen. Du skal skrive 1, 2, og 3 ved 

værkstederne. 1 ved det værksted du helst vil være på osv. 

Du kan vælge mellem følgende værksteder: 

Værkstedsbeskrivelse Valg 

På dette værksted skal vi arbejde med ordentligt sprog. Vi vil gøre det ved, at 

målrette en kampagne mod skolens øvrige elever, lærere o.a. Vi vil gøre brug af Call-

ME's igangværende kampagne og via vores egen kampagne gøre alle opmærksomme på 

hvordan grimt sprog kan påvirke os alle. Desuden vil vi fokusere på at; "Tal ordentligt 

er mere end blot det at tale ordentligt", men at værdier som medmenneskelig respekt 

og omsorg, pli og forståelse er alfa omega, når man skal indgå i et positivt 

fællesskab".   

 

I dette værksted kan du få lov at lave din egen tegneserie, fordybe dig i "stregen" og 

lege med det underfundige sprog, som oftest bruges i tegneserier enten på dansk, 

engelsk eller tysk. Der vil også være mulighed for at samarbejde om at lave en slang 

ordbog, måske kender du til slang, som endnu ikke er nedskrevet. Du kan også her 

vælge mellem en dansk, engelsk eller tysk slang ordbog. 

 

Sange og Digte: Vi skal på værkstedet skabe lidt sange og digte, både med det pæne 

sprog og med det sprog som er oppe i tiden. Vi tager udgangspunkt i eksisterende 

sangtekster, og bygger selv videre. Vi skal også lave drama over Klods Hans, hvor vi 

taler ”forskellige sprog”. Samtidig skal vi på værkstedet prøve at bruge sproget på 

godt og ondt. Der skal skabes noget kreativt, så vi kan huske hvad der arbejdet med. 

Husk varmt tøj, fordi vi også skal være ude… 

 

Filmværksted:  
Vi skal arbejde med filmsprog – d.v.s. hvordan man fortæller en historie ved hjælp af 

film. Og samtidig skal vi lave film om sprog – som jo er temaet for denne PMU-uge. Og 

det kan godt gå hen og blive rigtig spændende: Man kan jo lave både sjove, skøre, 

uhyggelige, fantasifulde, rørende – og alt muligt andet – film om dette emne! Der bliver 

mulighed for at prøve de forskellige funktioner af indenfor det at lave en film: At 

skrive manuskript, lave drejebog, instruere, filme, lave lyd og klippe den færdige film 

sammen. Og så skal vi jo selvfølgelig også bruge nogle skuespillere. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Iklæd dig din pæneste hat, tag mormor under armen, varm klappefladerne op og kom glad til: 

Musikaften 2013 
Fredag d. 12. april 2013 kl. 18.00 

blænder vi op for årets musikaften, hvor alle 

de frivillige musikhold, koret samt solister vil 

optræde med de ting, de har arbejdet med 

gennem året. 

Vi glæder os til at spille og synge for og 

sammen med jer . 

 

 

 

Mange hilsner  

Isabel  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lockout. 

 
Som beskrevet i sidste uges fredagsbrev er der stadig konflikt i 

overenskomstforhandlingerne mellem FSL og Moderniseringsstyrelsen. 

 

Lockouten iværksættes d. 1. april 2013, hvis der ikke er fundet en løsning inden da. Der 

forhandles stadig i Forligsinstitutionen. Så endnu ved vi ikke om lockouten bliver en realitet.  

Skulle dette ske, kan vi oplyse, at vores skole ikke rammes særlig hårdt, da der kun er to 

lærere, som er omfattet af konflikten. Disse læreres timer bliver aflyst, men skolen vil i det 

omfang, det er muligt, sørge for opsyn med eleverne.  

Der vil altså blive ”huller” i skemaet, men her vil der være opsyn med eleverne.  

 

De klasser, som kan blive berørt af lockouten, allerede tirsdag efter påske, vil blive 

orienteret 2.påskedag (mandag d.1.april 2013) af Vibeke via en opringning og ellers kan 

der man holde øje med skolens hjemmeside, hvor det vil stå på forsiden. Resten af de 

berørte klasser vil få et brev med hjem i tasken om tirsdagen. 

 

 

 

Vi byder velkommen til vores rengøringsassistent. 

 
Torsdag d. 7. marts 2013 startede Vibeke Frantzen i vores nye stilling som 

rengøringsassistent.  

Vibeke bor i Asnæs. Hun vil primært være til stede på skolen i eftermiddag/aften timerne.  

Men resultatet af hendes arbejde kan vi nyde hver morgen, når vi møder ind til en ny 

rengjort skole.  

Et stort og varmt velkommen til Vibeke 

 

 

 

                                                         

 
 

 



 

 

 
 

Så gik endnu en dejlig uge i Spireloppen. Vi har mærket foråret, men nu igen også vinteren. 

Med højt humør klare vi dog det vejr der kommer til os. 

 

Denne uge:  

Har vi lavet mange hyggelige og kreative ting. Som billederne viser, har vi været kreative 

med decopage på æg, de er blevet så fine og vil være et sikkert hit til påske.  

Vi har skrællet grøntsager til vores grøntsags-suppe på bål. Suppen var et hit og alle fik 

smagt og næsten alle fik spist den. Som nævnt i sidste uge er vores bål-mad en aktivitet, 

men også vores eftermiddagsmad, derfor må vi alle være lidt tålmodige, da vi ikke helt kan 

vide hvornår det er færdigt. Der er også blevet hygget i sandkassen, i ”halmstakken” og på 

moon-cars. 

 

Det har været en dejlig uge, trods Hr. vinter er tilbage. Torsdag fik vi set den sidste film i 

dette års ”filmklub”. 

 

      

        

         



Næste uge:  

Vi har jo igen vores ude/bål dag tirsdag, denne gang vil vi afprøve tomatsuppe. Det er Erwin 

der stå for aktiviteten, og så får vi hyggeligt besøg onsdag af Rita, mon ikke hun vil lave 

lidt dulledyr.  

 

Fredag d. 22.marts 2013 er det legetøjsdag. 
 

Overtøj:  

Vi har desværre haft gentagne episoder, hvor vi ikke har, kunne overtale vores børn til at 

tage overtøj på.  

Vi har haft brugt rigtig lang tid på dette. Derfor er det vores ønske at I vil snakke med 

jeres barn om dette. Vi vil selvfølgelig stadig fortælle dem når vi mener der er behov for 

overtøj, men vi vil ikke længere bruge lang tid på at overtale og diskutere med børnene om 

dette. 

 

Påskeferie:  

Husk vi holder påskeferie og derfor har lukket 25-27.marts 2013. 

 

 

Må i alle have en dejlig ”vinter” weekend. 

Fra Spireloppen. 

 

 

 


