
            
 

****************************************************************************************************************************** 

Elevtallet pr. 5. september 
som er det tal, der danner grundlag for statsstøtte, var i år på 205. 

********* 
Flere nye ansigter 

Vi har nu også ansat to tilkaldevikarer, som vi kan ringe til, når der er sygdom 
eller andet fravær.  

Det er Andrea Kjærgaard og Tabita Oehlenschläger. 
********* 

Fagdag 2 

 

Alle slutter kl. 11.20,  
da mange ansatte skal på kursus denne dag 

********* 

Emneuge i uge 41 
Emnet er i år ’Demokrati og fællesskaber’. 

Alle dage slutter vi kl. 12.00 
********* 

Orienteringsløb 
afvikles denne gang i Almindingen i området ved Chr, X’s vej,  

men IKKE i Bisonskoven, hvis man skulle begynde at frygte det 😊 
********* 

9. kl. til ’Dans og udtryk’?  
Nogle tænker måske, hvorfor de dog skal til det?  

Det skal de, fordi det er en af de obligatoriske discipliner ved 
afgangsprøven i idræt, der er ét af naturfagene, der kan blive udtrukket til 

prøve til sommer. 
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      Oktober 
 

Tor. d. 3.  Fotografering - alle 
  Forældremøde 3. kl. 
Fr. d. 4.  Valgfagsmodul 1 slutter   
Man. d. 7.  Tovholdermøde 
   (ift. forestående julemarked) 
Ma. d. 7. – tors. d. 10. Emneuge 
  9. kl. terminsprøver 
Ma. d. 7 – fr. d. 11. 8. kl. erhvervspraktik 
Fr. d. 11.  Orienteringsløb – for alle 

 
                      Lør. d. 12. – søn. d. 20. 
 
 
 
 
Tors. d. 24.  9. kl. til ’Dans og udtryk’ 
Fr. d. 25.  Karakterblade med eleverne hjem 
Tirs. d. 29.  Karakterblade retur til skolen 
Ons. d. 30.   Fagdag 2 
Tors. d. 31.  Skolekoncert for 0.- 4. kl. 
 
 

                         November 

Tirs. d. 5.  Forældredag 
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****************************************************************************************************************************** 

Påklædning i frikvarterer. 
Vi må nok regne med, at sommeren er forbi for i år. Sådan er det jo bare. Da 
vi grundlæggende synes, at eleverne skal ud i den friske luft i frikvartererne, 

henstiller vi til, at de har overtøj og fodtøj beregnet til det. 
 

Fotografering 
Torsdag d. 3. oktober gælder det om at være klar til skolefoto. 

Der tages både klassebilleder og individuelle fotos. 
 

Forældredag 
 Hidtil har vi kaldt det ’Åbent hus’, men da det egentlig kun er for forældre, har 
vi valgt at kalde det for ’Forældredag’. Der er lagt fem dage i skolekalenderen, 

hvor I som forældre kan komme på besøg og være med i undervisningen. 
 

Indskolingsfest 
var smuttet ud af kalenderen, der blev udsendt i august.  

Det er fastsat til fredag d. 15. maj 2020. 
 

Evaluerings – og karaktergivningsprocedure 
Efterårets skole-hjem-samtaler ligger i slutningen af november og i 

begyndelsen af december. Men allerede i slutningen af oktober, får eleverne 
karakterblade/evalueringsark med hjem. 

Det gælder for indskoling og mellemtrin, at der her i efteråret er fokus på 
trivsel, det sociale. Der gives derfor ikke faglige karakterer før i foråret. 

 
I 7. - 9. kl. vil der derimod være en vurdering af både det faglig og trivslen i 

efteråret, såvel som i foråret, da eleverne i 8. og 9. kl. bl.a. skal vurderes ift. 
uddannelsesparathed. 

 
 

Valgfag 7. – 9. kl. – modul 2 
Bagning, Bornholms natur, boldspil inde, lektiecafé. 

 

 
 
 
 
 
 

Julegaveønsker? 
vil vi normalt ikke blande os i, men vi vil foreslå, at hvis man går i 5. kl., kan 

man ønske sig en bærbar computer, da vi forventer, at alle elever fra og med 6. 
kl. medbringer deres egen bærbare computer. Vi anbefaler, at man ikke 

investerer i en Chromebook-computer, da de Office-pakker, eleverne får af 
skolen, ikke kan køre på en Chromebook-computer. 

 

************ 
I starten af skoleåret får 2. kl. udleveret deres egen salmebog, 

 og 4. kl. får udleveret deres egen bibel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her viser 2. kl. deres nyerhvervede salmebøger. 

 

 


