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Kaleidoskopisk klumme
Krænkelse, #Metoo, sexisme, hjælpepakke – alle er ord, som aktuelt 
tegner mediebilledet og som bruges meget i dagligdagen. Men vin-
derne af årets mest brugte ord i 2020 er nu ”Corona” og ”Covid-19”. 
Allerede efter årets første 9 måneder må disse tvivlsomme vindere 
kåres som et tegn på, hvad der virkelig har optaget tilværelsen og 
sindene dette år.
Det kan være svært præcist at genskabe sig den følelse og situation, 
vi havnede i midt i marts – men jeg husker en nation, som overra-
skende blev ramt af forfærdelse, forskrækkelse, undren, ængstelse 
og utryghed. Danmark lukkede ned. Verden lukkede ned. Min søn 
kunne ikke komme hjem. Verden gik i rødt. Hvad skete der lige der? 
Apokalypisk hamstring af sprit og tro på det bedste. Usikkerheden 
bredte sig. 

Der skete også noget andet bemærkelsesværdigt: en nation forenede 
sig. Selv på Christiansborg indfandt borgfreden sig…. Det er så sket 
med det nu - men i nogle uger var vi ”alle i samme båd”. Det er sjæl-
dent, at historien har bundet nationer sammen i enighed, og det er 
vel nok kun de store historiske begivenheder, der kan fremelske fæl-
lesskab og nationalfølelse, både de mere alvorlige – og så selvfølgelig 
EM ’92.
Der gik dog heller ikke lang tid, før Corona blev til et indenrigspolitisk 

SKOLELEDERENS INDLÆG
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slagsmål, hvor alle partier vil have en del af æren for at lukke op igen.
Som lægmænd og almindelige borgere stoler vi normalt på medierne 
(herhjemme i hvert fald). De er vores ”fjerde statsmagt”, den som 
holder politikerne i ørene og påtaler, når de træder ved siden af både 
dem selv og deres egne idealer. 
De fleste danskere har deres eget foretrukne nyhedsfeed. Nyhederne 
er let tilgængelige – og dermed skærpes konkurrencen også. Det be-
tyder desværre også, at der ofte går ”clickbait” i nyhedsstrømmen, 
hvor medierne med besnærende overskrifter lokker folks opmærk-
somhed. Enhver lærer ved, hvor vigtigt det er at nå lag dybere end 
overskriften eller titlen på en bog. Jeg tror den danske skole har en 
god tradition for at lære eleverne at gå i dybden – hvorimod jeg er 
dybt bekymret for den amerikanske ditto. Men vi bør være på vagt. 
Hvem har ikke prøvet at viderebringe en ”breaking” overskrift uden 
først lige at have læst manchetten nedenunder eller selve indholdet?

I USA tror mange på en anden magt, en ”dyb statsmagt”, som styrer 
USA som et marionetteater, især en teori, som fremsættes af kon-
spirationsteoretikerne QAnon (Q). Deres teori går kort fortalt ud på, 
at samfundets bærende, etablerede kræfter, højtstående politikere, 
Hollywood-kendisser, familiedynastier m.fl. er med i et verdensom-
spændende netværk med et satanisk tilhørsforhold, som også begi-
ver sig af med pædofili, bortførelse af børn etc. (ja, du læste rigtigt). 
Tilhængerne af denne teori er stærkt voksende i antal, og millioner af 
amerikanere ”abonnerer” på disse vrangforestillinger.
Formålet med Q er bl.a. at hjælpe Trump til at genvinde magten. I 
Q’s verden foregår der en kamp mellem Trump og den dybe stat, 
og Trump er ved at vinde kampen. Det hele vil kulminere i noget Q 
kalder ”stormen”. Ved en middag i Det hvide Hus i 2017 kom Donald 
Trump til at hentyde til ”stilhed før stormen”. En journalist ville vide 
”hvilken storm”, og Trump svarede: ”Det finder du ud af”. Denne slet 
skjulte antydning fra Trump gav anledning til, at mange over hele 
verden nu tror, at Trump målbevidst forsøger at vinde vælgere blandt 
amerikanere, der tror på ”den dybe stat” og på QAnon.

Trump har på forhånd meldt ud, at han sikkert kommer til at erklære 
valgresultatet ugyldigt med henvisning til brevstemmers manglende 
validitet (=svindel) – og måske også til fremmedstaters indblanding 
og manipulation. Han er netop i færd med at presse sin udnævnelse 
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af en ny højesteretsdommer igennem her kort tid før valget. Hvem 
skal mon tage stilling til, om et valg skal erklæres ugyldigt og gå om?
Så dybe konspirationsteorier har vi ikke på vore breddegrader – men 
vi følger spændt med, om amerikanerne en gang til vil vælge Trump. 

Hvorfor skal Trump nu fylde et indlæg i skolebladet ? Det har jeg 
valgt, fordi jeg indledningsvis startede med at kåre årets ord på for-
kant: ”Covid-19” og ”Corona”.
Men måske jeg alligevel tager fejl !? Måske det bliver overhalet in-
denom på sidste omgang af et af følgende ord: Trump?– valgsvindel? 
– Fake news – Fake results ? Måske Oprør? Optøjer? Civil war? 
I hvert fald kommer den amerikanske valgkamp til at fylde – og må-
ske overhaler den det Corona-mediebillede, vi har i øjeblikket?

Selv langt ned i skolens klasserne vil man bemærke den amerikan-
ske valgkamp, det ved jeg, fordi vi mærkede børnenes interesse ved 
sidste valg for 4 år siden. Valgkampen er noget, som vil præge skole-
hverdagen den kommende tid, og især de ældste klasser vil følge den 
tæt. Normalt betegner vi amerikanerne som vores ligesindede – an-
dre gange synes de at komme fra en anden planet i forhold til ting de 
siger og gør. Kontrasterne er enorme – og dem kan eleverne sagtens 
få øje på. Det er noget, der er til at forstå.
De skal muligvis have hjælp til at perspektivere og navigere – men de 
skal nok selv danne sig en begyndende mening om det, der foregår 
på den anden side af dammen. 
Midt i alt det triste Corona-halløj, så kommer dette spændende stu-
dieobjekt på bordet – og ud fra et læringsmæssigt synspunkt er det 
rigtig godt. Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, ja det kan debat-
teres.

Vi gør det så godt, vi kan under Coronaen. Jeg skal hilse og sige, at 
børnene klarer situationen rigtig godt. De er enormt dygtige til at 
tilpasse sig, det kniber mere for os gamle, der jo godt ved, hvordan 
skolen helst skal være, med morgensang, leg på tværs, studieture, 
emneuger, idrætsdage, fællesspisning på lærerværelset etc. Vi gen-
nemfører de aktiviteter, vi kan med henvisning til de forventninger, 
der knytter sig til os som skole – og de er mange. Som i samfundet 
er der også i skolekredsen forskellige holdninger til situationen, yder-
punkterne er lige fra at skolen bør lukkes ned igen til at vi skal lade 
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hånt om anbefalingerne og gøre, som vi nu synes passer os. Vi forsø-
ger at bevare kursen på medianen, hvor alle trygt kan være med, og 
generelt synes jeg, at alle gør et godt stykke arbejde under de givne 
forhold, både elever, ansatte og besøgende forældre. Mange tak for 
det.

Til slut vil jeg slutte af med Årets motto: ”Mod bedre tider – håber vi”. 
Lad os håbe, at 2021 bliver et år med overvejende gode og positive 
ord. Giv vi kunne skabe fred, harmoni og sundhed i verden ved blot 
at stille på det kaleidoskop, som verden ses igennem lige nu. 
Kaj Risager

Nytorv 10 · 7323 Give
djs.dk

Råd til hele livet
på 24 timer.
I Den Jyske Sparekasse ved vi, at nogle drømme kræver 
hurtig handling. Derfor tilbyder vi et møde inden for 1 time 
– og giver svar på dine muligheder inden for 24 timer.

Kontakt os på:

76 70 11 99  /  give@djs.dk

MØDE 
inden 1 time 

---------------------

SVAR 
inden 24 timer 



Hedegårdvej 69, Give
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NYE ANSIGTER

NY LÆRER: 
Hej derhjemme. 
Jeg hedder Mette Cecielie - jeg er hende den nye. 
Jeg er 26 år gammel og kommer oprindeligt fra Vestjylland, hvor jeg 
selv gik på friskole.  
Jeg flyttede senere til Jelling for at tage læreruddannelsen. De sidste 
fem år har jeg boet i Vejle. 
Jeg er blevet lærer for at følge mine interesser. Jeg elsker sprog, 
gode historier og naturen, og som lærer er det en del af mit arbejde 
hver dag. Hvor heldig har man lov til at være! 
I år er jeg klasselærer for 1. klasse, hvilket er en fornøjelse. Tak til 
alle for den gode modtagelse. 



Hedegård
Forsamlingshus

Selskabslokaler
service, borde og stole

udlejes.
Henvendelse:
tlf. 75731283

Hedegård Forsamlingshus
Hedegårdvej 64

Vestergade 17 - 75732692   75732522

Vestergade 17 - 75732692 - 75732522

Vestergade 17 - 75732692   75732522

Vestergade 17 - 75732692 - 75732522

Label 25 x 75 mm

Label 40  x 90 mm

Label 50  x 100 mm

Label 20  x 30 mm

ca 2,5x8
ca 5x8
ca 4x9
ca 2x3
ca 5x10
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NYE I BESTYRELSEN: 

NY I BESTYRELSEN: SANDRA OLESEN 

Jeg er kommet med i bestyrelsen. Jeg hedder Sandra og er 28 år. 
Jeg er gift med Jannik, sammen har vi 4 børn, en på 2 måneder og 
5, 6 og 7 År.
Vi har Josefine i 0. klasse og Julius i 1. klasse på friskolen.
Vi bor sammen på en ejendom 2 kilometer fra Hedegård Friskole.
Sandra Olesen

NY I BESTYRELSEN: MARTIN NIELSEN

Mit navn er Martin Nielsen og jeg bor i Give sammen med min kære-
ste Stephanie og vores to børn Emilia og Isabella. Emilia er 1. klas-
ses elev på skolen og Isabella skal starte på skolen i 2022. Til dagligt 
arbejder jeg indenfor byggebranchen som salgschef. Vi er tilflyttere 
til Give, så det er fantastisk at være en del af en skole, med et stærkt 
sammenhold og hvor man kan udvide sit netværk og møde ligesin-
dede. Som forælder på en friskole føler jeg et ansvar og derfor er jeg 
kun glad for at kunne være en del af en aktiv bestyrelse og bidrage i 
det omfang det er muligt.
Martin Nielsen



Fredensgade 1 - 7323 Give - Tlf. 7573 1422

Din servicebutik
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Ny 0. klasse på Hedegård friskole 
Mandag d. 10. august startede 12 nye børn i 0. klasse - der er 
Danisha, Villads, Kåre, Caspian, Mark, Noah, Mille, Emil, Aya Viola, 
Mathilde, Josefine og Freja.  

De fortæller selv om deres første skoledag:  
Freja: Det var sjovt at se herinde i skolen. Det var sjovt at se lege-
pladsen.  
Caspian: Jeg kunne godt lide at se inde i skolen og se Kaj som jo 
bestemmer.   
Aya Viola: Vi måtte lege lidt på legepladsen og vi kunne sjippe.   
Emil: Vi fik en is, den var god.   
Josefine: Jeg skulle se min plads og jeg skulle sidde ved siden af 
Mille. Det var en god dag.  
Mark: Det var sjovt på legetårnet og på trekanten med gynger.   
Noah: Vi sang morgensang   
Mathilde: Vi sang “lærkerede” på den gamle melodi, og så fik vi ta-
get billeder. Jeg var glad.  
Danisha: Vi var inde og se vores nye plads.   
Mille: Jeg var glad og spændt.  

I dag d. 10.9 har vi allerede gået i skole i 24 dage. Vi tæller dagene 
hver dag, hvor vi sætter et mælkelåg på en snor. Vi skal gå i 0. 
klasse i 200 dage, så der skal 200 mælkelåg på snoren.   
Vi laver også hver dag “dagens kalender”, og børnene er rigtig gode 
til at finde ud af, hvilken dag det er.   
De er også super gode til at huske at række hånden op.   
De har allerede lært mange bogstaver, og mange tal. De er blevet 
super gode til idræt og elsker bod om fredagen.   
Så vi er kommet rigtig godt i gang.  

Karina
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HVORFOR BETALE MERE...?

på moderigtig tøj og sko 

Hjortsvangen 88 • 7323 Give • Tlf. 75 73 25 40
www.givetojcenter.dk

VI GI’R DIG MERE END DOBBELT
SÅ MEGET FOR PENGENE...!

SPAR ALTID

følg os påÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag ....10-17.30
Lørdag ..................10-13.00

20-80%
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Alternative idrætsdag // Idrætsdag i corona-skygger

Gudenåens udspring
Det var den 1/9 2020 og vi startede ud med, at køre til gudenåens 
udspring, hvor vores dag startede. Det var en tirsdag, alle var glade, 
solen skinnede og det var ret varmt. Vi kom så til Gudenåens ud-
spring, hvor vi drak af vandet, fordi det var ligeså rent, som om det 
kom ud af vandhanen og det var sikkert at drikke uden at blive syg 
eller noget i den stil. Gudenåens udspring er det sted, hvor Gudenåen 
starter. Den er ikke så stor, men derfor var det stadig smukt. Det var 
i hvert fald god oplevelse. Efter vi var gået en lille smule kom vi til en 
slags bassiner, hvor folk kunne komme og bade. I gamle dage var det 
et friluftsbad, hvor man tit holdt picnic og badede. Vi gik og vi gik og 
vi gik. Vi så en hel masse flotte naturskønne områder, med masser af 
dyr fx. Geder, heste og køer og gederne var meget uhyggelige, fordi 
de jagtede os. De prøvede at stange mig. Efter lang tids gåtur var 
vi kommet til nogle shelters, hvor vi holdt vores første spisepause. 
Efter vi spiste gik vi op på en kæmpe høj bakke med masser af store 
træer og der var langt ned. Det var IKKE sjovt at komme ned igen. 
Efter en spisepause med mad, lidt hvile og lidt sjov og leg var vi klar 
til at gå og komme af sted igen. Vi gik et langt godt stykke igen før 
vi holdte vores anden pause. Det var ved rørbæksø og man kunne 
se, hvilke dyr der har været der, fordi de efterladte fodspor. Ved søen 
tog vi et godt holdbillede (som I forresten kan se på hjemmesiden). 
Rundt om søen lå der bakker, som er skabt af istiden. Efter vi havde 
nydt udsigten, så var vi kommet til Balesbæk gård, hvor vi fik vores 
anden spisepause og efter vi havde spist, så gik vi igen. Vi var ved at 
nå enden. Vi så også et par underlige geder, der lignede de havde ma-
sker på. Herefter skulle vi gå op af en meget stejl bakke, som istiden 
havde lavet, der holdt vi en lille pause og efter det, gik vi ned af bak-
ken og gik på en underlig sti med  vand på begge sider. Så var vi nået 
til slutnigen og bussen kom og hentede os og vi kom tilbage til skolen. 

ALTERNATIV IDRÆTSDAG
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Alt i alt havde vi en rigtig god tur, som var både hyggelig og sjov, men 
også hård og mega varm og vi gik faktisk 12 km.
Rebekka, Clara og Laura, 7.klasse

Idrætsdag
Vi startede med at mødes på skole, derfra tog vi bussen ud til Guden-
åens udspring. Vi var ved udspringet i ca 5 minutter. Udspringet var 
en meget lille å, bestående af meget dejlig, friskt og køligt vand. Det 
var også så rent, at man kunne drikke lige fra kilden. Herefter gik vi 
videre. Vi så geder, får, ponyer og køer. Da vi spise første gang var det 
ved en gammel grusgrav med sheltere og der var nogle, der gik op af 
de store skrænter. Vi var nede ved vandet ved rørbæk sø, der var me-
get idyllisk og en god udsigt. Og vi fik nogle gode historier og viden 
om istiden, og om hvordan isen har lavet søen. Da vi gik fra søen gik 
vi ned til et naturcenter (Ballesbækgård), hvor vi spiste madpakker 
og hyggede. Senere gik vi videre og der så vi får og gik op på en høj 
bakke. Vi kiggede på hvordan isen havde formet landskabet. Senere 
gik vi hen til “put and take” og så ventede vi på bussen, og Celine gik 
de sidste tre kilometer hjem, fordi hun boede tæt på. 
Line, Laura- Sofie og Celine 7.kl

Alternativ idrætsdag
Tirsdag den 1/9-2020 holdt Hedegård friskole en alternativ idrætsdag, 
da vi ikke kunne holde idrætsdag med Karlskov friskole og Filskov 
friskole. 7 og 8 klasse fra Hedegård Friskole var taget til Gudenåens 
udspring. Fra parkeringspladsen gik vi hen til Gudenåens udspring og 
ikke langt derfra, så vi en masse gamle badebassiner. Efter vi havde 
set de gamle badebassiner, gik vi en lang tur, hvor vi så en masse dyr, 
som for eksempel: Køer, heste, får og geder. Efter noget af gåturen 
nåede vi til en gammel grusgrav, som senere var blevet lavet om til 
en bålplads med shelters, hvor fik spist noget mad og drukket en tår 
vand. Og så var vi klar til at gå videre! Derefter gik vi igennem en stor 
skov med meterhøje træer, mens vi gik forbi Rørbæk sø. Da vi kom 
ud af skoven kom vi hen til Ballesbæk gård, hvor vi fik mere vand 
og drikke. Bagefter gik vi videre, og kom op på en meget høj bakke, 
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som blev lavet af de kæmpe gletschere, der var under istiden. Det 
var meget smukt. Da vi skulle til at hjemad, gik vi rundt om noget af 
Rørbæk sø til vi nåede til bussen.
Esben og Ebbe, 7. klasse

Skole nyt: Idrætsdag 2020
Det var den første tirsdag i september. Solen skinnede og vejret var 
lunt. Vi mødtes på skolen klokken 8.10, hvor 7. og 8. klasse, tog bus-
sen til Rørbæk sø. Vi startede med at gå ned til Gudenåens udspring. 
Efter Gudenåens udspring gik vi videre til markerne, hvor vi så nogle 
gamle bassiner. Efter det tog vi videre mod nogle shelters, hvor vi 
holdte første spisepause. Efter den første pause gik vi videre igennem 
en masse flotte skove ved Rørbæk sø. Efter nogle kilometer i benene 
med godt vejr, holdte vi anden spisepause ved
Ballesbækgård. Efter en kort pause ved Ballesbækgård, gik vi videre 
mod en høj bakke. Da vi kom hen til den høje bakke, nød vi udsigten 
fra bakken. Hen til stedet vi blev hentet var der ikke langt. Vi tog 
bussen hjem og da vi kom hjem lavede vi noter til det, vi har skrevet 
i dag.
Kristaps og Anton, 7.klasse  :-)

Idrætsdag ved Rørbæk sø
7 og 8 klasse tog med bussen klokken 8.10 hen til Rørbæk sø, hvor 
vi startede ved Gudenåens udspring. Solen stod højt på den lyseblå, 
skyfri himmel og skinnede på os.
Vi gik også ved nogle gamle bassiner, hvor vi fik lidt viden. Vi gik ca. 
13 kilometer i alt, men fik også nogle pauser til at spise. 
Det ene sted vi holdt pause var ved nogle sheltere. Der var også 
nogle bakker, som der var mange der løb op og ned af. 
Det andet sted var ved Ballebæksgård, hvor vi sad og spiste ved 
nogle bordebænkesæt. Vi så en masse dyr - især mange køer, hvor 
vi også gik inde i indhegningen. Der var også nogle geder og får, og 
2 små heste. 
Vi gik ned til Rørbæk sø, men vandet var flottest inde i midten af 
søen, fordi der ved kanten lå pollen, men hvis du kiggede lige ud, så 
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var søen rigtig stor og flot. Viblev hentet af bussen lidt før tid, så da 
vi kom hjem skulle vi skrive lidt til Friskole Nyt.
Frida & Mathilde - 7. klasse

Fortsættes side 22



GRATISopmåling,rådgivningog leveringer enselvfølge!

KVALITETSTÆPPER
til små priser

Hjortsvangen 84 • 7323 Give • Tlf. 75 73 11 95
Åbningstider:Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00 • Lørdag kl. 10.00 - 13.00

• Vinyl • Tæpper
• Trægulve • Laminatgulve

• Linoleumsgulve
• Badeværelsesgulve

CARLE. HENRIKSEN
Tæpper & Gulve

Vi l T

GRATIS UDLÅN AF
TÆPPERENSER VED

KØB AF RENSEVÆSKE.
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Alternativ idrætsdag ved Gudenåens udspring og 
Rørbæk sø med 7. og 8. klasse

Herunder nogle hurtige skriv fra 8. klasse efter dagens 
udflugt:
Vi har i dag gået langt, snakket og skræmt piger. Vi har løbet ned 
ad nogle skrå bakker, men vi har også set dyr, blandt andet får. Vi 
var ved en sø og haft det sjovt sammen med hinanden. Vi spiste 
ved nogle sheltere. Vi gik i en klump sammen, vi døde næsten op ad 
bakkerne og vi var også ved Ballesbækgaard. Da vi gik langs Rør-
bæk sø, spiste vi blåbær. Vi gik 12 km og det var faktisk hyggeligt. 

Jasmin, August, Eigil, Emil og Maja

Vi har været ude at gå ved Gudenåens udspring og sluttede ved 
Rørbæk sø. Vi gik i alt 12 km. Vi så mange dyr da vi gik, vi så geder, 
køer, får og heste. Der var nogle skrænter ved madpakkestedet, 
som en del kravlede op og løb ned ad.  
Vi var meget heldige at det var godt vejr. 

Christian, Liam, Freja, Simone og Ofelia

Vi kørte først med bussen, så kom vi hen til skoven, hvor vi først 
kom hen til nogle køer. Vi så Gudenåens udspring, vandet er så rent 
, at man kan drikke vandet!!!
Vi så også Rørbæk Sø, man kan tydeligt se, at landskabet var for-
met gennem istiden.  
Vi holdt pauser ved nogle shelters og bagefter ved Ballesbækgaard. 
På turen var vi inde ved både køer og geder. Vi så også et par heste 
på turen, vi gik i alt 12 km. 

Malthe, Michael, Liva, Natalie og Laura

ALTERNATIV IDRÆTSDAG
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    AE-Entreprise Aps.  
 
 
 
 
TV-Inspektion og spuling 
Reparation uden opgravning 
Kloakering - Nedsivning/Minirenseanlæg 
Pilerenseanlæg - Beplantet filteranlæg 
Grave– og Støbearbejde 

Entreprenør - Aut. Kloakmester 
Arne Erichsen 

27767601 
www.ae-entreprise.dk 
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5.-6.klasses billedkunst har arbejdet - og arbejder fortsat med te-
maet: Forvandling. Her er forløbet startet med fælles intuitionsma-
leri. Ét langt stykke papir og elever udstyret med sort tegnekridt, sort 
akrylmaling og kul. Dertil tilsat høj musik og dyb koncentration om...
ikke at koncentrere sig...men “bare” male, skrive og tegne alt det, 
som faldt dem eller deres hænder ind at føre ned på det fælles papir. 

Herefter fulgte bearbejdningsfasen - forvandlingen. Fra løse intuiti-
onsstreger til et bearbejdet, sammensmeltet og helstøbt værk. Fra 
fælles værk og tankemyller til individuelt og personligt værk. Papiret 
- “intuitionsværket” - blev klippet i større og mindre stykker og her-
efter har eleverne bearbejdet hvert deres stykke af det fælles maleri. 
Dog med benspænd og forhindringer a la: “Du må kun bruge kun 
to farver i baggrunden” og “I forgrunden må du kun bruge én farve 
poscatush”. 

Målet med dette arbejde - meningen med galskaben, om man vil - er 
i øvrigt, at eleverne oplever, hvordan intuition og det at bearbejde 
noget og gøre sig umage begge er i spil i billedkunsten - og at hver 
tilgang har sine kunstneriske fordele og ulemper. At det at have “rod 
i” intuitionen og følelse og fornemmelse kan være en vigtig ingrediens 
for det eksperimenterende udtryk og at de samtidig oplever, hvordan 
det at bearbejde og arbejde i dybden med et udtryk kan være med 
til at formfuldende og levere velovervejede, kunstnerisk udtryk og 
budskab. 
Linn T. Tromborg
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AKTIVITETSPLAN 2020/2021
OKTOBER
7.  Start konfirmationsforberedelse (kl. 8-10), sørg selv for 
  transport
Uge 42  Efterårsferie (SFO heldagsåben)
19.  Idræt indesæson begynder
21.  Valgfag 1 slutter
  8. kl. Skills (UU/EUD Vejle), hentes i bus
28.  Valgfag start periode 2
  Start svømning 4. kl. (12-14)
NOVEMBER
11.  8.kl. JUMP messe (UU/DGI Huset)–hentes i bus
20.  Indskrivning til kommende børnehaveklasse og før-sfo 
(2021)
Uge 48  Klasselæreruge, særligt skema (7. kl. ikke præst onsdag)
24. + 26.  Skole-hjem samtaler 0. kl. 
30.  Alternativ idræt (ikke i hal)

DECEMBER 
2.   Alternativ idræt (ikke i hal) 
4.   Julefest (aften) 
22.   Sidste skoledag før jul. (kl. 8-12). SFO åbner kl 12 
23. – 5.jan.  Juleferie (skolen lukket) 23. SFO Heldagsåben 
24.-3.   SFO lukket 4.-5. SFO heldagsåben 

JANUAR 
6.  Første skoledag efter juleferien 
11.-13.   Skole-hjem samtaler 8. kl. 
13.   Valg 2 slutter 15. Frist 8. kl. tilmelding introkurser uge 9) 
  Skift Hjemkundskab/billedkunst 5.-6. klasse 
18.   Hockeystævne 4.-5. kl. (stævne) 
19.   Skift dansk/IT 3. kl 
19.-21.   Skole-hjem samtaler 4. kl. 
19.-21.   Skole-hjem samtaler 3. kl. 
20.   Valg 3 start Skift sløjd/hjemkundskab 4. kl 
21.   Skift P-fag 3.-4. kl. 
26.-27.   Skole-hjem samtaler 5. kl. 

FEBRUAR 
2.-4.   Skole-hjem samtaler 2. kl. 
2.-4.   Skole-hjem samtaler 6. kl. 
3.-4.   Skole-hjem samtaler 1. kl. 
8.-10.   Skole-hjem samtaler 7. kl. 
Uge 7   Vinterferie (skolen lukket) 
15.-17.   SFO heldagsåben 
18.-19.   SFO lukket 
22.   Fastelavn 0.-5. kl Volleystævne 6.-8. kl. (stævne)


