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Næste uge: 
2. december 

 

 

 

 

3.december 

3. december 

5. december 

6. december 

 

 

 

 
Juleemnedag 8.00-13.00 

Frivillig brobygn. 9.kl. uge 49 

BI fri 

Sygeeksamen kl. 13-14.30 

P-møde kl. 16.30 

Sygeeksamen kl. 9-13 

Forældrerådsmøde 

Helle G besøger 3.kl. 

9. kl. ekskursion (VH+DD) 

Mærkedag: 
2. december 

 

 

 

 

Gustav  5.kl.  

Mathias  7.kl.  

 

 

 

 

 
TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

1. JULEEMNEDAG.  
 

Igen i år har vi sat et par dage af til julehygge, for alle på skolen – den første er: 

 MANDAG DEN 03.12.2013 

Vi har i år besluttet, at den første juleemnedag skal bruges i makkerklasserne. Det er 

meningen, at vi skal bruge dagen til at pynte skolen op, så den er klar til julemåneden. 

Det vil altså sige, at det er hjemgruppelærerne, der arrangerer og planlægger. 

ALLE MØDER KL. 8.00 OG SLUTTER KL.13.00,DEREFTER SFO SOM SÆDVANLIG. 

 

FORÆLDRE ER MEGET VELKOMNE. 

Hilsen Lærerne. 



TERMINSPRØVER DECEMBER 2013 

FOR 9. KLASSE 

 
TERMINSPRØVER I DE ANDRE FAG GENNEMFØRES I DE 

RESPEKTIVE LEKTIONER, HVIS MAN ØNSKER DET. 
 

9.klasse har ikke timer efter skema disse 5 dage 

Prøverne foregå i 8.+ 9.kl lokale.  

8.kl har denne uge lokale i fysik. 

De enkelte fags lærere sørger for materialer og klargøring af 

lokalerne.  

 

                                Vibeke 
     

 

 

 

 

 

Mandag 

09.12.13 

Tirsdag 

10.12.13 

Onsdag 

11.12.13 

  

Skriftlig 

fremstilling 

08.30-12.00 

 

 

Vagt: 

JK, JK, CP, 

PA   

 

Matematik 

08.30 – 12.30 

 

 

 

Vagt:  

DD, DD, JK 

JK, VH 

Diktat og 

læseprøve 

10.00-11.30 

 

 

Vagt:  

DD, DD 

VH er 

tilstede ved 

oplæsningen 

 

  

 
 



 

TÆNK NU HVIS ….. 

Ja, det kan være vanskeligt at forestille sig, men det sker jo – tænk engang på sidste år – 

alligevel så kommer den ofte bag på os – SNESTORMEN. 

 

Der er aftalt følgende, hvis vi får snestorm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKNING BETYDER: At der ikke bliver undervist – men – det personale, der kan komme 

frem, passer de børn, der dukker op. Muligheden for, at ingen kan komme frem, er altså 

til stede, så kontakt skolen, hvis I er i tvivl om, hvorvidt skolen er åben. 

 

I ALLE TILFÆLDE: 

Vurder selv, hvordan vejret er der, hvor I befinder jer. Vejret kan jo være meget 

forskelligt. 

 

VIGTIGT – at I ikke sender børnene ud i snestormen, hvis der er risiko for 

problemer på vejen til Friskolen. 

Hvis I vurderer, det er bedst at lade jeres barn/børn blive hjemme, beder vi om en 

opringning snarest muligt.  

Har vi ikke hørt fra jer, vil vi i løbet af de første timer gå alle klasselister igennem 

og sikre os, at vi ved, hvor alle børnene er. 

 

Vibeke                                                          

  TIL OPSLAGSTAVLEN 

 Det er skolens leder, der vurderer, om skolen lukker for 

undervisning.  

 Lukning vil blive meddelt i DR-regionalen, så lyt derfor i første 

omgang til Regionalen/se på deres hjemmeside i stedet for at 

ringe. Her vil det så vidt muligt også blive meddelt, om skolen 

er åben for pasning. 

 Det vil så vidt muligt også kunne læses på friskolens 

hjemmeside 
 



 

Alkohol debataften på skolen 

Tirsdag aften fik forældrene fra 6., 7., 8. og 9. klasse besøg af Katrine Linneboe og 

Jakob Fischer Rømer fra Ungebehandling/Sofiehuset i Holbæk i anledning af vores ønske 

om at drøfte familiernes og klassernes alkoholpolitik. 

Katrine og Jakob havde mange statistikker samt oplysninger omkring børn og alkohols 

”myte og fakta” og de kom med mange gåde råd til hvad vi som forældre kunne gøre. Der 

blev også diskuteret ved bordene i fem grupper om alkoholkultur, vores syn på alkohol, og 

vores forventninger til hinanden som forældregruppe. 

Der var bred enighed om at klasserne fortsat skal have hver deres egen alkohol/fest 

politik, og at det er ikke for tidligt at tage stilling til sådan en politik i sjette klasse, men 

at den skal revurderes hvert år. 

Det blev også sagt af mange forældre, at de håber vi kan kontakte hinanden, hvis der er 

noget vi er bekymret for, eller vil spørge om, både i forhold til egne og andres unge. 

Ligeledes, regner vi med at de unge passer på hinanden og kontakter en voksen i svære 

situationer – det er ikke at ”være stikker!” 

Alt i alt et godt møde! 

Pernille og Clark, 7. klasse forældre 

PS: her er linket til en pjece, som Katrine omtalte 

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/BOFO/Alkohol/TeenagerForaeldre.pdf 

 

 

 

 

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/BOFO/Alkohol/TeenagerForaeldre.pdf


 

 
En uge i kuldens tegn er gået. Det varme tøj skal for alvor 

findes frem, både flyverdragter, huer, vanter og ikke 

mindst varme støvler. Vi gør vores bedste for at huske 

børnene på det varme tøj, men husk også at snakke 

derhjemme om hvor vigtigt det er i øjeblikket.  

Vi trodsede det kolde vejr i onsdags på vores udedag, og 

valgte at lave bål i bålhytten ved shelterne.  

På trods af en lidt røgfuld oplevelse, lykkedes det 

alligevel at skabe en masse hygge og lave nogle lækre amerikanske pandekager. 

 

Der bliver hygget på fuld drøn med juledekorationer og børnene får rigtig brugt deres 

fantasi og kreativitet. 

 Husk at hvis man selv har en potte/tallerken og et lys, kan man sagtens medbringe det og 

få lavet en dekoration. 

      

 

Vi kæmper lidt i øjeblikket med sygdom i SFO’en, og har problemer med at skaffe 

vikarer.  

Hvis nogle af jer forældre har bare den mindste mulighed for at hjælpe os, (selv en lille 

time kan gøre en forskel) så tager vi imod med åbne arme.  

Vi har afholdt cafemøde med pigerne fra 1. klasse, og i næste uge torsdag er det 

drengene fra 1. klasses tur. 

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen  


