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        Februar 2023 
 
 
 

Kære alle 
  
Først og fremmest ønskes alle et RIGTIG GODT 
NYTÅR, og vi håber, at alle er kommet godt ind i det 
nye år.  
 
Heldigvis lysner det så stille her i den mørke tid, så 
både morgenen og eftermiddagen giver plads til lidt 
mere energi og lys. 
 
 
Skoleåret er allerede halvvejs og forude venter en vinterferie. Lad os håbe, der også venter lidt 
godt vejr. 
 
Velkommen 
Vi byder velkommen til Olly, som er startet i 8. klasse. 
 
  

Inden vinterferien har vi uge Sex (i uge 6), hvor klasserne 
på forskellige vis og niveau arbejder med emnet. Derfor er 
mandag og onsdag halve klassedage, hvor alle klasser er 
sammen med deres teamundervisere. Dermed sikres der 
god tid til et emne, der kan være både sårbart, sjovt, pinligt 
og meget andet. 
 
Fastelavn afholdes på skolen fredag d. 10/3.  
HUSK mødetid kl. 9-13. 
  

Efter vinterferien i uge 9 er der en hel klassedag (onsdag), hvor de enkelte klasser har en hel 
dag sammen til forskellige aktiviteter på eller uden for skolen. Som altid vil I få nærmere 
besked fra underviserne. 
 
Den nationale Trivselsdag afholdes på hele skolen. Den ligger altid den første fredag i marts, 
hvilket i år er 3/3. Her vil der være specifik opmærksomhed på TRIVSEL, hvilket skolen 
selvfølgelig også har fokus på dagligt. Det er Red Barnet, der markerer dagen og stiller 
undervisningsmaterialer til rådighed.  
Der kan ses mere på flg. link: https://redbarnet.dk/skole/events/trivselsdagen/  
De årlige trivselsmålinger er udført i januar for hele skolen. 
  
I uge 10 venter der en stor oplevelse for 6. – 10. klasse. Der er lejrskole på ski i Trysil, Norge. 
Nogle elever har været med tidligere og for andre er det helt nyt. Skolen ser meget frem til en 
oplevelsesrig tur for alle. 
  

https://redbarnet.dk/skole/events/trivselsdagen/
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I kulissen arbejder undervisere og pædagoger på et fælles løft og fokus på læsning. Læsning 
er grundstenen for al anden læring og undervisning, og læsning i dag hører ikke kun til faget 
dansk, men vedrører alle fag. 
  
Elevrådet har diskuteret ønsker til den pose penge som vi til julefesten fik til udeaktiviteter. 
Der er fremsat mange gode ideer, ønsker og indspark. 
  
  
 
 

Elevers Guldkorn 
  
I værkstedet står en elev foroverbøjet og saver. 
Flere gange strækker eleven sig. En voksen spørger 
eleven om han har ondt i ryggen? Eleven svarer: 
”Nej, jeg tror bare, at jeg er ved at blive gammel”. 
 

 
Læreren til eleven: ”Du har vist ikke lavet så meget 
skolerelateret i dag?!” 
Eleven: ”Jo da, jeg har holdt frikvarter!” 
 

 
 
 
 
 
 
Syge- og raskmelding 
 
Procedure for syge- og raskmelding pr. 5/1-2023: 
 
Eleven skal sygemeldes mellem klokken 6.30 og 7.00 pr. sms til Ann på 
tlf. 30 33 23 59, og hvis der benyttes kørselsordning, skal chaufføren 
også kontaktes. 
 
Eleven skal raskmeldes inden klokken 14.00 pr. sms til Ann på tlf.  
30 33 23 59, og hvis der benyttes kørselsordning også til chaufføren. 
 
Er eleven syg om fredagen og bliver rask til mandag SKAL der raskmeldes om søndagen 
senest kl. 14 pr. sms til Ann på tlf. 30 33 23 59, og hvis der benyttes kørselsordning også til 
chaufføren. 
 
Hvis dette ikke efterkommes, kan skolen ikke sørge for kørsel den pågældende dag, men 
eleven er selvfølgelig velkommen i skole alligevel. 
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Vigtige datoer 
 

Uge sex Uge 6 
Fastelavn 10/2 klokken 9-13 
Klassedag 1/3 
Trivselsdag 3/3 
Skitur for 6.-10. kl. Uge 10 
Påskefrokost 31/3 klokken 9-13 
Klassedag 26/4 
Afgangsprøver Uge 18 
Fotograf 17/5 kl. 9.15 
Dimission 21/6? 
  

 
 
 

 
 
 

Ferieplan for skoleåret 2022/2023 
 

Vinterferie 11. til 19. februar 2023 (begge incl.) 
Påskeferie 1. til 10. april 2023 (begge inkl.) 
St. Bededag 5. maj 2023 
Kristi Himmelfartsdag 18. maj 2023 
Fridag  19. maj 2023 
Pinseferie 27. til 29. maj 2023 
Grundlovsdag 5. juni 2023 
Sommerferie 24 juni til 13.august 2023 (begge incl.) 

 
 
 
 
 
 
 

De allerbedste hilsner fra 
 

Tappernøje Dagskole 


