
Enighed om en endnu bedre skole 
Hvert år mødes den samlede bestyrelse og hele personalegruppen til pædagogiske og 
værdimæssige snakke. Hvert år er emnet noget, der er væsentligt for skolens nutid og 
fremtid, både på kort og lang sigt. Og hvert år går vi fra møderne med en tro på, at der er 
vilje og lyst til at arbejde for en endnu bedre skole og for spændende projekter. 
I år var temaerne “Musik- og Teaterfestival 2020” og “Hvem er det vi er - set udefra”. Altså 
både noget i vores umiddelbare fremtid, faktisk nutiden, da arbejdet med festivalen allerede 
er i gang”, samt noget, der definerer os nu og fremover. 

Festival er fællesskab 
Hele den samlede gruppe var enige om, at Musik- og Teaterfestivallen skal bæres frem af 
fællesskab og fælles arbejde mellem forældre, personale og elever. Vi var også enige om, at 
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jo mere, vi kan involvere andre end overbygningen, jo tydeligere 
vil Lilleskole-værdierne fremstå. Disse tanker, og alle de andre, 
bliver nu overgivet til Styregruppen, der knokler løs for at lave 
en vellykket festival. 

Børn og voksne vil hinanden på NDF 
På værdisiden var emnet, hvad vi egentlig fortæller om vores 
skole, når vi møder folk i byen. Vigtigheden heraf handler om, 
at alle skoler, både de frie og kommunale, i Norddjurs møder 
modvind.  
Forældre, børn og ansatte på de kommunale skoler er presset af 
voldsomme besparelser, skolelukninger giver initiativ til nye frie 

skoler, og de frie skoler får i denne forståelige frustration hårde ord med på vejen. 
Altsammen noget, der gør, at det er væsentligt at definere nogle hovedværdier udadtil. 
Der var rigtig mange gode pointer. Men en væsentlig del af pointerne handler om, at det 
helt særlige ved vores skole er relationerne mellem voksne og børn, børn og børn, voksne 
og voksne, autencitet (vi er dem, vi er, og det står vi ved), nærhed og trivsel, tydelige og 
gode rollemodeller (både voksne, tidligere elever og store elever) og vores tilgang til, 
hvordan man som barn lærer, så både barndommen har en værdi i sig selv, men så man 
samtidig forberedes til at blive den bedste voksne, man kan blive. 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen og personalet. 

Velkommen til Indigo 
Årets “Pølsemøde” - velkomsten til de kommende elever og deres forældre - blev endnu 
engang en dejlig aften. Stemningen var god, genertheden som den skulle være, Sølv trådte i 
karakter som kommende storevenner med lege og omsorg. Og der blev spist pølser. Den 
nye gruppe, der for alvor starter 1. april, fik navnet Indigo. Indigo betyder “Indiens farve” 
og er en varm blå farve, der fremkommer, når man bruger et mineral til indfarvning af stof. 
Skolens ansatte og børn glæder sig rigtig meget at byde Indigo-børnene velkommen den 1. 
april, hvor velkomsten byder på noget, vi håber bliver en ny tradition. 

Rengøring 
Uge 9: Blå 1 og Bronze. 
Uge 10: Blå 2 og Lime. 
Uge 11: Blå 3 og Grå. 
Fredag er skolen lejet ud 
til forældrefest i Bronze 
Uge 12: Blå 4 og Guld. 
Uge 13: Rød 1 og Hvid. 
Lørdag fra kl. 9 til søndag 
kl. 15 er skolen lejet ud 
til Susanne Rovsing.  
Uge 14: Rød 2 og Gul.

Arrangementer 
Uge 10:  Mandag er der Fastelavn for hele skolen, torsdag er der Bestyrelsesmøde.  
Uge 11: Blå er i brobygning hele ugen. Onsdag og torsdag er der skole/hjem-samtaler i Blå.  
Uge 12: Mandag er der Bestyrelsesmøde. Onsdag til fredag er Rød og Orange i København på 
samfundsfagstur. Onsdag og torsdag er der skole/hjem-samtaler i Brun. 
Uge 13: Mandag er der skole/hjem-samtaler i Brun. Onsdag er der skole/hjem-samtaler i Hvid og 
udendørsudvalgsmøde 19-20.30. 
Uge 14: Mandag starter Indigo starter i tidlig skolestart. Tirsdag er der forældrearrangement i Lime fra 
19-21. Torsdag er der Generalforsamling fra 17-21. Mandag og tirsdag er der skole/hjem-samtaler i Blå.



Forårsfornemmelser i 
fritteren 
Solen skinner, bålet er i gang, 
legepladsen bliver brugt flittigt og de 
nye børn fra Indigo har været til 
Pølsemøde, som var deres første 
arrangement på skolen.  
Udelivet giver mange skader, som I kan 
se på billederne i dette månedsbrev, 
men derfor elsker vi alle alligevel livet 
udendørs på vores dejlige områder. 
Diskofesten var igen en kæmpe succes 
og stort set alle fra fritteren deltog.  
Vinterferien blev brugt på mange gåture, 
blandt andet på et museumsbesøg. 
Claus og Holger har startet en 
nørdeklub, hvor man mødes og snakker 
spil, film, brætspil og andre nørdede 
ting.  
Vi har også fået nye “Anders And”-
blade og “Dragon Ball”-tegneserier. Skulle I nu ligge inde 
med tegneserier derhjemme, så tager vi gerne imod, da 
børnene er meget interesserede i at læse dem. 



Guld og lærings-banko 
Nogle dage følelses det som om foråret er på vej - midt i februar.  Det gode vejr, vi ind 
imellem har, giver anledning til bevægelse og undervisning i det fri. Vi har blandt andet haft 
løbe/dåsebanko, hvor børnene har arbejdet sammen to og to om at få fyldt deres 
bankoplader, som er nummereret 1-12. Med terninger skal de forsøge at slå tallene 1-12. 
Når de f.eks slå 3 og 4 lægger de tallene sammen, herefter finder de dåse nummer 7, som er 
placeret et synligt sted på græsset/fliserne. I dåsen ligger der ting eller små ord. Når 
børnene har set tingen eller læst ordet, fortæller de mig hvad det er. Har de husket eller 
læst rigtigt, må de krydse nummer 7 over på deres bankoplade, og sådan fortsætter de til 
alle 12 felter er krydset over.  
Inde har vi arbejdet med Big books. Resultaterne vil i løbet af de næste par uger være at se 
i klassen.  

Ministeriet på besøg 
Sundhedsplejersken har været på besøg og lavet “sundhedsministeriet” med børnene. I de 2 
følgende uger afholder hun individuelle samtaler samt syns- og høreprøver med gruppen. 
Efter nogle forældrehenvendelser har jeg sat ekstra stor fokus på klassens trivsel. Både i 
undervisningen og i frikvartererne. Det betyder, at vi sammen forsøger at genskabe den ro 
og “klasse-kærlighed”, der tidligere har været ret unik i guld gruppe, men som i en periode 
har været dalende.  
Børnene er selv meget beviste om, om de er blandt dem, der larmer i timerne og er vilde og 
hårde ved deres kammerater i frikvartererne. Det er primært drengene, og de kan faktisk 
sætte ord på, hvordan deres opførsel er, og hvad de gerne vil ændre for at blive mere stille i 
timerne og bedre ved hinanden i frikvartererne.  
Pigerne tager også deres kampe. Det er mere verbalt, og når jeg ikke hører det, at de er 
hårde ved hinanden. Selvom drengenes adfærd er mest synlig, så er jeg også meget obs på 
det, der forgår i pigegruppen.  
God weekend  
Kh Anette 

Lime 
Som beskrevet på forældremødet i uge 8, så har vi blandt andet arbejdet med begrebet 
grænser. I det kommende forløb i dansk vil vi komme til at arbejde med egne grænser, og 
uden at presse på overhovedet så hjælpes jeres barn bedst ved, at vi sammen forsøger at 
hjælpe og støtte. I kan fx snakke om de videoer, vi så i uge 6 (”Pissemodig med Seb”), og 
tage udgangspunkt i deres egne grænser. Det er individuelt, hvor ens grænser er, og alle er 
lige gode, selvom man har forskellige grænser. Det er også individuelt, hvordan I vil arbejde 
med at overskride egne grænser, men jeg vil opfordre til at få nogle gode snakke om det og 
måske blive enige om, hvordan I sammen kan hjælpe og støtte op om at rykke en grænse 
eller to.  



Trygt teater 
Det at stå på scenen og være en rolle kan for indskolingsbørn være ligeså godt som at lege, 
men det kan også være så grænseoverskridende for nogen, at det begrænser legen. Jeg har 
snakket med Lime om, at vi skal lave et lille teater for hinanden i to grupper med 9 børn i 
hver. Jeg har læst side 18-34 højt i klassen, så de har fået de øvede sider i en 
sammenhæng. Vi har snakket om handlingen ud fra det læste og billederne. De har øvet 
siderne hjemme over de sidste par uger. Nu skal vi forsøge at formidle handlingen på en 
helt ny måde. Jeg vælger at droppe idéen om, at de selv er rollerne. Det kan være så 
grænseoverskridende for nogen af dem, så det begrænser læringen, derfor laver vi det om 
til en form for dukketeater. Det vigtige i det er ikke, at de skal turde stå foran hinanden og 
vise et skuespil, det vigtige er, at de leger teksten og er med til i fællesskab at formidle 
historien og handlingen.  
Jeres opgave hjemme er, at de selvfølgelig får deres daglige læsning, men også, at en del af 
det er læsning og genfortælling af side 18-34 i læsebogen. For nogen kan det være svært at 
adskille handlingen og genfortælle den i den rækkefølge, som der er i bogen. Det er noget I 
meget gerne må hjælpe dem med, så de får mere og mere styr på handlingen. De må 
selvfølgelig gerne lege lidt med i rollen, hvis de har behov for det og kan huske, hvem de 
er, men det er slet ikke i fokus endnu. Rollerne og dukketeateret er noget vi forbereder og 
arbejder med i skolen.  
Mvh 
Brian 

Grå har grænser og struktur 
Så er februar måned også gået. Vi har arbejdet rigtig meget med grænser. Børnene har lært 
om, hvad der skal blive inde i hovedet, og hvad man må sige højt. 
De har lavet øvelser med fysiske grænser, dilemmaer og har generelt talt rigtig meget om 
ting, der ellers kan være svære at tale om. Vi rundede forløbet af med filmen “Inderst 
Inde”. Efter en dejlig vinterferie er vi nu i gang med den nye struktur. 



De vil fremover altid have 
lektier for til mandag og 
tirsdag. Derudover er det 
vigtigt at holde fast i 
læsning (og meget gerne 
højtlæsning) 20 minutter 
hver dag.  
Jeg synes, det er superhyggeligt at hilse på jer forældre om morgenen, og jeg vil rigtig gerne 
svare på jeres spørgsmål, men jeg vil gerne bede jer om at skrive til mig på Viggo i stedet. 
Om morgenen passer det som regel dårligt, fordi børnene ofte har brug for en 
tilstedeværende voksen, eller jeg lige har noget, der skal ordnes inden undervisningen 
starter. 
På mandag er det fastelavn. Jeg glæder mig helt vildt til at se en masse sjove og kreative 

udklædninger - og ikke mindst til at smage en fastelavnsbolle 😃  
De bedste hilsner 
Jessica 

Bronze bruger bogstavrim 
Bronze børn bruger bogstavrim og bogstaverne buldrer på bedste vis.  
Vi arbejder med virkemidler i tekster blandt andet bogstavrim og enderim. Vi læser og 
skriver vores egne små tekster. Det er sjovt at lege med ord og sproget. De er gode til at 
samarbejde om det. Enten ved at skrive sammen eller hjælpe hinanden med idéer.  
Børnene læser løs med deres læsemakkere. De hjælper hinanden, aftaler lektier og snakker 
sammen om de tekster de læser. Det er godt at mærke, at børnene får læst en del 
derhjemme.  
På frilæsning.dk har de løst Quiz og skrevet boganmeldelser.  

Sikke de vokser  
Det er dejligt at opleve, at læselysten vokser, og skønt, når de anbefaler bøger til hinanden.  
Det næste vi skal arbejde med, er forskellige typer fortællere og synsvinkler i tekster. Vi skal 
bruge  Fandango. Vi skal have fokus på at skrive, og ved siden af øver vi fortsat 
læsetræning på frilæsning.dk eller i frilæsningsbøger ved siden af. Det er fortsat vigtigt, at I 
hjælper dem med at få læst dagligt.  
Bronze har det rigtig godt socialt. En del af drengene spiller meget fodbold og andre leger 
forskellige lege. Pigerne har gang i deres fantasi og har forskellige universer. For tiden leger 
de uden at have brug for ret meget voksen hjælp.  
Det er tydeligt, at mærke at de er store indskolingsbørn, som nærmer sig mellemtrinet. 
Venlig hilsen Lise Lotte 

🎈🧴🚬💉🥤🧤  🎈🧴🚬💉🥤🧤  🎈🧴🚬💉🥤🧤  

Mandag:  
Læsning i 20 
minutter 

Mandagssnak 
Læsebogen. 

Tirsdag: 
Læsebogen. 

Torsdag: 
Læsning i 20 
minutter 

Skriveøvelser 
Værksteder. 

Fredag: 
Fællessang 

Makkerlæsning 
i 2•10 minutter 
Læseforståelse/
værksteder



Brun på plastiktur, plastik på tur, tur-retur 
Kære alle i og omkring Brun. Vi er i skrivende stund i fuld gang med forløbet om Plastic 
Change. Vi har snakket meget om plastik, haft om plastikkens historie, fokuseret på, hvor 
meget plastik, vi bruger i løbet af dagen, set film og snakket om de gode ting ved plastik, 
men selvfølgelig også om problemerne, der er, når vi skal af med det igen. I forbindelse 
med det sidstnævnte har vi samlet skrald i nærområdet omkring skolen, og det var 
skræmmende at se, hvor meget plastikskrald, der pludselig er, når man kigger efter det (det 
skræmmende er egentlig, at vi normalt ignorerer det). Det var Lisbeth Gitte og hendes 
søster, Grethe, der tog os med ud at samle skrald. Hun har startet gruppen ”REN Grenaa”, 
der har en del medlemmer og er meget aktive i og omkring Grenaa. Gruppen, og deres 
arrangementer, kan følges på facebook, hvis nogen skulle have lyst til at støtte op om 
initiativet. Link til facebookgruppen: https://www.facebook.com/group...  

Plastik som hovedperson 
I dansk skal gruppen nu bruge deres plastikekspertise til at skrive en lille historie, hvor de 
skal forestille sig at være et stykke plastik, der kommer ud på en rejse. Vi bruger tid på 
historierne i skolen, men eleverne må gerne arbejde videre med dem derhjemme. Den 11. 
marts skal de afleveres, og lektien (med en lille beskrivelse) står på Viggo.  
Husk også, at eleverne stadig skal have en frilæsningsbog med hver dag. 

Lejr og samtaler 
På Viggo har jeg skrevet lidt om lejren, særligt for jer, der skulle have et barn, der er 
udfordret i forbindelse med lejr. Når vi nærmer os uge 21, laver børnene og jeg et lille 
lejrkompendie, hvor der står alt fra pakkeliste til regler til selve programmet for dagene. 
Intet er fastlagt endnu, men jeg kan afsløre, at der er planer om noget med H.C. Andersen, 
noget med labyrinter og noget i retning af en brændt klædefabrik - det bliver spændende. 
Her i marts har vi jo skole/hjem-samtaler. De præcise tider står på sidste side i årsplanen, 
og har I ikke den mere, findes den under ”fildeling” - ”elever” - ”Brun” på Viggo. Dagene 
er: onsdag den 20, torsdag den 21 og mandag den 25. Jeanette og jeg er begge til stede 
under samtalen, og der er afsat 20 minutter ligesom sidst. Er I forhindrede i at komme, så 
forsøg først at bytte tid indbyrdes, bare lad mig vide, hvis I bytter. Skulle det være helt 
umuligt, så skriv til mig på Viggo, og så må vi se, om vi kan finde ud af noget andet.  
Håber I alle får en dejlig marts måned.  
Jakob 

https://www.facebook.com/groups/210856139475019


Storevenner og 
miljøambassadører 
Så har I mødt jeres lillevenner. I gav et 
rigtig godt indtryk af både jer selv, men 
i høj grad af det, der betyder noget, 
nemlig relationerne mellem store og 
små. De næste uger arbejder vi på den 
sang, vi vil synge for de små, når de 
starter, samtidig med, at vi planlægger, 
hvordan vi frem til sommerferien skal 
være sammen med Indigo. 
Plastic Change kører lidt endnu, og det 
har affødt en gevaldig interesse for at 
passe bedre på miljøet. Vi har i Sølv 
snakket om miljøambassadører, om at 
fortsætte arbejdet, om at styrke 
miljørådet og meget mere. Hvor vi 
præcis lander med denne snak, ved vi 
ikke endnu, men det er fantastisk at 
eleverne griber tanker, ideer og 
motivation til at ville en forskel. 
Meget snart skal vi til at snakke lejr. Og vi skal vende tilbage til H.C.Andersen, hvis 
ungdomsår og voksenliv vi skal undersøge. I den forbindelse er der et bagkatalog med en 
forfærdelig masse eventyr. 
Mandag har vi fastelavn, så jeg tænker, I er i fuld gang med symaskiner, limpistoler eller 
lånegarderober. Jeg glæder mig til at feste med jer. 
God weekend 
Gitte. 

Gul forsmag på overbygningen 
Plastik ‒ plastik ‒ plastik! Så er vi i gang med vores fælles tema på mellemtrinet Plastic 
Change. Onsdag i sidste uge kom Ren Grenaa forbi. De fortalte om deres arbejde og tog 
eleverne med ud i Grenå by, hvor de samlede affald. Der var meget, og forargelsen var stor!  
I dansk arbejder vi også med Plastic Change. Her udfolder vi temaet i projektopgaveformen. 
Eleverne arbejder i mindre grupper, hvor de skal lære at samarbejde, blive klar over deres 
egen rolle i en gruppe, lave problemformuleringer, diskutere holdninger, lave et produkt, 
reflektere over dagens arbejde og tage ansvar for gruppens mål, så de er klar til 
fremlæggelse i uge 11. Denne arbejdsform er selvfølgelig en lille forsmag på, hvad der 
venter dem, når de rykker i overbygningen. 



Skolehjemsamtaler 
Så er der snart skolehjemsamtaler i Gul gruppe. Det er torsdag den 21. marts og onsdag den 
10. april. I skal booke jeres tid på Viggo. Har I noget bestemt, I ønsker at tale med mig om, 
skal I skrive det til mig en uge før samtalen. Mit fokus til samtalen vil primært være på 
trivsel, læsning og arbejdsindsats. 

Fastelavn 
Husk, der er fastelavnsfest på mandag den 4. marts. Det bliver Jeanette, der skal hygge med 
gul gruppe, da jeg (desværre) er på uddannelse den dag. Håber de får en sjov og dejlig dag. 
God weekend til alle 
Anette 

Vi kigger stadig på plastik på mellemtrinet 
Vi er nået et godt stykke gennem vores tema om plastik og havde en rigtig god samle-
skrald-dag med REN Grenaa. Den sidste uge af emnet (næste uge) skal vi blandt andet tale 
om, hvilke alternativer der er til plastik. Har I noget hjemme, som er alternativer, må I 
gerne medbringe det. Det kan være bio-plast, bivoksindpakning, tandbørster af træ osv. 
Man kan godt få sine ting med hjem igen. 

Overbygningen på forårskurs med trafik og tønder 
Kære OB’ere og forældre i OB 
Så er februar måned ved at nå sin ende, og vi kan snart skrive forår i kalenderen :-) I den 
kommende måned har vi lidt forskellige arrangementer på bedding, hvilke I kan finde info 
om her i månedsbrevet. 
Fredag, den 1. marts får vi i OB besøg af Peter Bleis, som kommer fra SikkerTrafik. Peter vil 
fortælle om, hvordan man færdes godt og sikkert i trafikken, og samtidig vil han dele sin 



egen historie med os. For nogle år siden var han desværre selv var ude for en ulykke, som 
har haft store konsekvenser for hans eget liv. Vi glæder os til hans besøg hos os. 
Igen i år afholder vi selvfølgelig fastelavn på skolen, denne gang mandag, d. 4. marts. Som 
vi plejer, starter vi i klasserne, hvor vi hygger og spiser vi fastelavnsboller sammen. 
Efterfølgende er der tøndeslagning i salen, hvor vi skal finde årets kattekonge- og dronning. 
Vi hjælper selvfølgelig hinanden med at rydde op derovre, inden vi igen går tilbage i OB og 
leger nogle ultrafede lege, som OB-lærerne har planlagt. I kan finde programmet for dagen 
på Viggo. 
Planlægningen til årets Lilleskolefestival er også så småt gået i gang. Denne gang afholdes 
musik- og teaterfestivalen i Aalborg, d. 24.-26. juni, og årets tema er “Costa del Aal.” 
Præsentationsvideo kan ses her: https://m.youtube.com/watch?v=...  
Vi glæder os allerede rigtig meget til et par fede dage oppe nordpå, hvor vi selvfølgelig 
regner med solskin og glade dage :-) Årets værter lægger op til, at man medbringer 
hjemmekomponerede numre, så måske nogle af klasserne allerede er gået lidt i gang med at 
lave deres helt eget musik. 
Tak for en dejlig, men kort februar måned! 
Kh fra OB-teamet <3 

De hvide nyheder 
Kære elever og forældre i Hvid. 
Så er vi snart igennem februar måned, hvor vi både har arbejdet med avis og nabosprogene 
svensk og norsk. Avisens layout har udfordret os en smule, men Lauge har kæmpet en brav 
kamp, og I vil derfor snart kunne læse klassens webavis. Vi skal nok sende et link ud, så 
snart den er helt på plads :-) 
I øjeblikket prøver vi også nogle nye pladser af. De sidste par uger har klassen fået lov til at 
sidde drengene sammen og pigerne sammen. Indtil videre går det ganske ok. Der er smule 
snak i krogene, men jeg tror, de synes, det er hyggeligt at sidde sådan :-) 
Den kommende tid står på både romanlæsning af “Djævelens lærling,” men også forløbet 
“Talens kunst,” hvor de hvide drenge og piger forhåbentligt kan få lidt fif til 
konfirmationstalen, så de kan blive rigtigt klar til den store dag, som venter lige om hjørnet.  

VIGTIG INFO:  
Da jeg ikke er på skolen i uge 15, hvor forældremødet fra årets start var lagt, afholdes dette 
i stedet onsdag, den 20. marts. Temaet for forældremødet er alkoholkultur og klassekultur. 
Husk også, at forårets skole/hjem-samtaler ligger henholdsvis onsdag, den 27. marts og 
onsdag, den 3. april. Jeg sender en formular ud på Viggo et par uger inden da, så I kan 
vælge jer en tid. 
Jeg glæder mig til en dejlig marts måned. 
Kærlig hilsen Sasja 

https://m.youtube.com/watch?v=x8Pd_mRvs38&feature=youtu.be


Blå brobygning og masser af læsning 
Kære forældre i Blå gruppe. 
Vi er i fuld gang med kortfilm i dansk. Vi har set og arbejdet med kortfilmene: 
“Sommersøndag”, “Under bæltestedet” og den Oscar-vindende danske kortfilm “Helium”. Vi 
skal nu i gang med at filme vores egen kortfilm “Fej” ud fra et allerede kendt manuskript, 
hvor eleverne for alvor skal bruge deres viden om kortfilm og filmiske virkemidler. 
Vi arbejder også fortsat med FrontRead om onsdagen, og som jeg også skrev i sidste 
månedsbrev, så kan jeg stærkt anbefale, at jeres børn bruger cirka 20 minutter 2-3 gange 
om ugen. Det er ikke et forløb, hvor vi følges ad. Alle er ved at være lidt over midtvejs i 
forløbet, og jeg kan allerede se, at alle forbedrer sig i deres læsning.  

Brobygning og romanlæsning 
Blå skal jo i brobygning i uge 11, og derfor vil jeg blot minde jer om, at det jo er snart. I 
den uge skal de i gang med at læse i den roman, som vi snart skal arbejde med nemlig Kim 
Blæsbjergs “Flugten”, der er en skildring om gymnasieeleven Mathias’ jagt på det autentiske 
liv og hans drøm om sit bands internationale gennembrud. Dette skriver jeg mere om på 
Viggo. 
Til sidst så er der fastelavn på skolen på mandag. Derfor minder jeg de relevante forældre 
om fastelavnsboller, som vi glæder os til at spise :) 
De allerbedste hilsner 
- Stefan 

Røde tråde samles 
Kære Rød og forældre. 
Der er vist ingen tvivl om, at projektugen er gået rigtig godt og har været lærerig for alle i 
Rød. Det har været en fornøjelse i hele processen, hvor jeg har oplevet engagerede, fagligt 
bevidste og målrettede unge mennesker, der vil yde deres bedste! De har taget vejledning 
og gode råd til sig og været bevidste om, at det er nu, det gælder. Samtidigt giver selve 
fremlæggelsen dem et godt billede af den mundtlige prøveform, hvor man først har ordet 
selv og fremlægger alt, hvad man har fundet ud af - hvorefter der spørges grundigt ind til de 
forskellige vinkler af sagen. 
I den kommende tid arbejder vi med intertekstualitet i dansk, mens vi i engelsk springer et 
tema over og i denne uge har taget hul på kriminalitet og straf i engelsk. Vi arbejder i 
dybden med læsetekster, samtalerunder og dilemmaer i det amerikanske straffesystem og 
slutter forløbet af med at se filmen 'Dead Man Walking', der handler om dødsstraf. Forløbet 
drejer sig en del om dødsstraf. 
Onsdag den 20. marts rejser vi meget tidligt til København på tur med Dorte, Josefine og 
Orange. 



Rejseplanen ser således ud: 
Afrejse: Fra skolen - Onsdag den 20. marts - Mødetid: 05.50  
Chauffører: Lars Bager, Louise R., Trine Rousing og Anne 

Ankomst: Aarhus Rutebilstation - Fredag den 22. kl 17.25 
Chaufførerne: Susanne, Max, Mette og Rie 

Programmet er tilrettelagt, så det på mange 
måder binder flere af årets fag sammen og gør 
turen til en praktisk udfoldelse af al teorien. 

Big time. ➡ ➡  

Pakkeliste finder I under lejrmappen på 
Viggo.  
Vi glæder os alle til en forrygende tur med 
jeres store unger, der helt sikkert vil få en 
fantastisk oplevelse i hovedstaden sammen. 

God weekend til alle. 
Kh, Helena 

Orange smil og mange tak 
Kære Orange! 
Tillykke med de fine projekter; både afgangsprøven og historieprojektet. I er dygtige, og det 
har været en fornøjelse at overvære iderige og omhyggelige udførte projekter og 
dertilhørende produkter. En stille, men højtsmilende, tak fra hjertet til de forældre, som har 
kastet sig ud i at agere skuespillere mm. :-)  
På mandag er det fastelavn. Programmet ligger på Viggo, og vi glæder os til en dag med 
hygge, udklædninger og ikke mindst nomineringerne. 
I næste uge skal vi også arbejde med romanen Minusmand, som alle selvfølgelig har læst 
senest mandag som aftalt. Desuden skal vi hver dag være på Frontread. Hvis det skal nytte 
noget, må der ikke være så store pauser, og jeg kan se, at der ikke er blevet arbejdet på sitet 
imens vi har haft projekt. SÅ på den igen! 
Om cirka 14 dage går turen til Kbh på den årlige samfundsfagstur med 9. klasse. Program 
og tider ligger på Viggo under Orange rum. Bente har arrangeret kørsel frem og tilbage til 
Århus, og jeg laver en plan for, hvem der kører med hvem.  
Har I husket at færdiggøre optagelse.dk og underskrive med digital signatur? Det er nok, at 
det er den ene forældre, der gør det.  
God weekend til jer alle. Vi skal nyde det gode vejr med varmerekorder i en ellers grå 
februar måned.  
Kh Jose.

Vi skal: 
• Byvandring med Gadens stemmer 
•Besøg i Østre Landsret 
•Gennemføre forløb: 
- i Folketinget: Demokratiet og mig 
- på SMK: Guldalderen og det moderne 
gennembrud 

- på Nationalmuseet: Danmark i det 20. 
århundrede 

- med Arbejdermuseet: Slaget på 
Fælleden.


