
Kære alle 

I dette nyhedsbrev skal vi byde velkommen til Dorthe Stenbek, der er uddannet lærer og frem til 

sommerferien tilknyttes mellemtrin/7. klasse. Og velkommen til Mik, der er startet i 3. klasse og til 

Phillip i 7. klasse.  

Her i forårsmånederne tester vi eleverne med vores interne diagnosticerede tests. Det særlige ved 

disse tests (dansk og matematik) er, at vi præcis kan se, hvilke områder eleven har sikkert indlært 

og hvilke vi skal styrke lidt mere. Testene er tilpasset elevens niveau og ikke faktiske klassetrin og 

vi støtter naturligvis eleverne, så de får en så positiv oplevelse som muligt.  

Det er ligeledes perioden for Nationale tests. Tests som Undervisningsministeriet fastsætter ud fra 

klassetrin og dem kan vi desværre ikke komme uden om. Resultaterne herfra vil blive gennemgået 

med eleven og sendt med hjem til jer. Det er vores oplevelse, at disse resultater ikke på helt rigtig 

vis afspejler elevernes kompetencer og bør ikke stå uden en forklaring fra en voksen.  

Efter påskeferien vil der igen være svømning på programmet. Eleverne deles i to hold igen og de er 

henholdsvis 3 gange til svømning og 3 gange i Bårse hallen. Hold A starter med 3 gange svømning 

og hold B med hallen. I får besked af jeres kontaktlærer om hvilket hold eleven er på.  

Som mange af jer ved, forsøger vi at lægge lidt billeder op på skolens Facebookside om fredagen. 

Det er rigtig dejligt, at I er så flittige til at ”like”, dele og følge med. Tusind tak for jeres interesse 

generelt.  

Der skal også lyde en stor tak til alle jer, der er blevet super gode til at huske, at raskmelde eleverne 

efter sygdom. På den måde kan vi fordele ressourcerne korrekt og tage rigtig godt imod dem, når de 

kommer i skole igen.  

 

Dato Begivenhed 

4/4 Bondegårdsbesøg 

10/4 Bondegårdsbesøg 

12/4 Elever og lærere hygger med påskefrokost. Mødetid for eleverne 9:00-13:00 

Uge 16 + 22/4  PÅSKEFERIE 

Uge 18 Obligatorisk projektuge for udvalgte elever (nærmere besked følger) 

17. - 19/4 St. Bededagsferie 

30/5 -2/6 Kr. Himmelfartsferie 
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