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Undskyld
”Nu giver I hinanden hånden, siger undskyld og kommer videre…”
Sådan har alle sikkert hørt en ganske velmenende lærer sige til to 
kamphaner – men om en undskyldning altid løser den bagvedlig-
gende og grundlæggende årsag til en konflikt mellem to parter, er 
nok tvivlsomt. 
Dog er den velmenende lærer ikke helt galt ”afmarcheret”, for det lille 
ord ”undskyld” har potentielt en stor virkning. Det viser bevægelse 
og ny retning, måske også fortrydelse og bodsvandring. Man gør sig 
imødekommende og fortæller, at man egentligt har et ønsker i at 
komme fælles videre. 
Men uha da da, hvor kan det være svært at være den, der tager det 
første skridt. Det gælder vist uanset alder. Måske er det p.g.a. al-
mene, menneskelige vanskeligheder i overvindelse af en psykologisk 
barriere, at den ganske velmenende lærer så prøver at banke noget 
bevægelse ind i en stillestående og fastlåste konflikt: ”Så gør det !”

Thomas Helmig synger om det (ganske vist i en lidt anden kontekst): 
”Buk dig, saml det op”. Kom videre. Jamen så gør det dog! Sangeren 
gør her som læreren: Han bruger bydeform.
Bydeform kan være et glimrende middel at bruge i ”snakken med sig 
selv”: ”Æd den – kom nu videre !”. Brug bydeform !!!
Men uden hjerte (den gode hensigt) virker det nok ikke helt – for så 
kunne man jo bare sætte en masse undskyldninger i ”banken” på 
forhånd, så der var lidt at tage af.  Det ville vist virke noget hult at 
sige undskyld på forhånd. Man ville gøre sig en til ”en undskyldning 
for sig selv”. 
Hvis ikke der ligger en god mening eller en reel hensigt bag, en op-
rigtighed – eller måske som minimum en strategisk overvejelse - til 
grund for undskyldningen (lad os komme videre), så nytter den vel 
ikke noget - eller gør den?

Det forlyder, at kommer man til at træde englænderen over fode, si-

SKOLELEDERENS INDLÆG
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ger han eller hun ”Sorry”. Måske i betydningen: ”Det gør ikke noget, 
lad os se at komme videre. My fault”. 

Oprindeligt betyder ”undskyld”, at man fritager modparten for skyld. 
Den betydning gælder selvfølgelig stadig. Man står ved sit ansvar el-
ler skyld og beder modparten om tilgivelse. 
Ordet bruges også med en lidt anden betydning: man erkender, at 
man har begået en fejl. Man indrømmer det. Siger det. Erkender det. 
”Det var min fejl, jeg undskylder”. Brugt således får ordet mere be-
tydning af ”beklagelse”. Hvis man beklager, så er man ”ærgerlig over 
”, men man kunne ikke gøre for det.
Kan man ikke undskylde ved at påtage sig skyld, så er det ofte lettere 
at beklage. Begge dele viser en bevægelse mod noget konstruktivt: 
Lad os komme videre. Lad os få genoprettet balancen.
Hvor vil jeg egentlig hen med dette ? 
Tja, jeg lod vist bare tankerne løbe. Undskyld – jeg beklager.

Eller var det tænkt som en kommentar til tiden?

Tænk engang, hvis forkrampede, komplicerede og fastlåste overens-
komstforhandlinger, som truer med at kaste Danmark ud i en offent-
lig strejke og lock out, kunne finde vej videre frem med en lille und-
skyldning i ny og næ fra de stridende parter. Det tror jeg nu næppe 
er realistisk, men tænk engang hvis. 
Gribbene er i vores samfund altid klar til at gå på jagt efter den skyl-
dige – og hvem skal i det lange løb eksempelvis bære skylden for 
det morads, som en konflikt vil kaste landet ud i. Det bliver parterne 
næppe enige om – og en undskyldning vil næppe kunne gøre det. En 
beklagelse er nok det bedste, man kan håbe på.
Men tænk alligevel, hvis der kunne findes en vej, så parterne nær-
mede sig hinanden. Kunsten i samtiden er at nærme sig hinanden i 
samvær og samarbejde.
Lad os lære den kommende generation at beklage og sige undskyld, 
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når der er behov for at komme fælles videre. Lad os lære dem at 
samle det op, som den nuværende generation er ved at tabe på gul-
vet af almindelig pli, ordentlighed og medmenneskelig omtanke for 
den anden.
Voksne i trafikken skal  da bare ikke give børn en f…finger. Der er der 
ingen undskyldning for, og hvad sker der lige der?! Men det er vist en 
lidt anden tankerække, som bl.a. handler om ”respekt”, og den må 
vente til en anden god gang. Undskyldning og respekt er imidlertid to 
begreber, som klæder hinanden godt.

Kaj Risager



6

HOCKEYSTÆVNE

Det var den 22 januar. Der var hockeystævne for Hedegård friskole, 
Karlskov og Filskov . Vi startede med at møde op på skolen og så kørte 
vi til Elkjær hallen. Da alle havde fået tøj på, varmede vi op i grupper 
med de andre skoler og så  begyndte stævnet. I kantinen kunne man 
kunne købe riskiks, pizza, pølsehorn , små kakaoer. Hockeystævnet 
var hele skoledagen.
Andenpladsen var Hedegård Friskole 3 og vinderen Filskov. 

Esben 4 kl

Ringivevej 71
7323 Give

Telefon: 2215 9199 
dhhn@mail.dk
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AT GÅ TIL PRÆST 

Hvordan er det at gå til præst
Når vi skal til præst, tager de fleste den lille bus eller møder op ved 
sognehuset.
Vi starter for det meste ovre i kirken hvor vi synger en salme og beder 
fadervor og siger
trosbekendelsen. Derefter går vi over i sognehuset og snakker om 
forskellige emner omkring gud eller konfirmation. Lige nu er vi igang 
med at snakke omkring hvordan vores konfirmation kommer til at 
foregå og forskellige ting som f.eks. salmer og konfirmationsord.
Efter vi har snakket i sognehuset, har vi en pause, hvor de fleste går 
over og køber nogle lækre sager ved bageren eller Fakta. 
Efter vi har haft pause skal vi mødes ved sognehuset igen hvor vi 
fortsætter hvor vi slap, 
indtil klokken 9.20-9.30 hvor bussen kommer og henter os og kører 
os tilbage til skolen.

Joachim og Valdemar 7.kl

 



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

51311277
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Mandag den 19.februar har vi holdt fastelavn på skolen.Der var man-
ge der var klædt ud allerede om morgenen da de kom. Der var rigtig 
mange forskellige kostumer, nogle børn var svært at kende. 
Først legede vi sanglege i musiklokalet og lavet snørrespise-konkur-
rence. Vi har også haft “catwalk”, hvor alle kunne komme op og gå på 
scenen og vise deres flotte kostumer. Vores lærere var også oppe og 
vise deres udklædning og de har været sjove og skøre. 
Efter spisefrikvarteret slog vi katten af tønden. Der var to tønder, en 
for pigerne og en for drengene. Pigernes dronning blev Victoria 0.kl 
og “kongen” blev Aya Viola 1.kl.
Drengenes dronning (prins) blev Esben fra 2.kl og kongen blev Anton 
fra 0.kl.
Drengene slog så hårdt, at batten knækkede midt over. 
Efter kåringerne har vi fået slik og fastelavnsboller, som 7.klasse har 
bagt.
De smagte godt. Til sidst har vi set en sjov film, fordi vi var så trætte, 
at vi trængte til at slappe af.  
Ifølge Esben (2.kl )har det været en vild hyggelig dag.

Skrevet af 2.klasse

Til fastelavn var det 5 klasse der lave det men det var sjov.
Og der var mange leger som 5 klasse lave, vi lave catwalk, og slol-
ledans, og sår så vi film, og snordånkogoraser, og solkatten af tønger, 
og laura sofia bever katterkonger,
men det var sjov. Til catwalk var det Celine der vant dæsster udklæ-
niker hun vattet slik..!!
Og men vi ha det sjov..!! 
Men det var ratier sjov…!!!! 

Line 4.kl

FASTELAVN 



ÅBNINGSTIDER

Mandag-fredag ....10-17.30

Lørdag ....................9.30-13

Hvorfor betale mere..?

20-80%
SPAR3A

LTID

på moderigtig tøj og sko til hele familien!

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

vI GI’r DIG mere eND Dobbelt
SÅ meGet for PeNGeNe....!
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Til fastelavn var vi alle klædt ud, vi slog katten af tønden og katte-
konge blev Laura Sofia og kattedronning blev Mathilde. De går begge 
i 4 kl. Bagefter fik vi fastelavnsboller de var meget gode. Og lidt tid 
efter gik vi catwalk der var vi lidt nervøse, men vi overlevede. Og 
efter frikvarteret der gik vi alle ind i musik og skulle høre hvem der 
vandt for det bedste kostume og vinderen blev Celine fra 4 kl, hun fik 
selvfølgeligt en premie og det var SLIK..!
Så tillykke til hende(:  Og så var det at 5 kl lavede nogle lege og det 
var limbo, stoledans, stopdans, spise konkurrence og sår  så vi film. 
Og til sidst havde alle fri for skole så det var det..!

Victoria 4.kl

FASTELAVN FORTSAT



Hedegårdvej 69, Give
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Mandagen efter vinterferien skulle 6, 7 og 8 kl. til basketstævne, for 
at kæmpe om den gyldne pokal. 
Efter vi var ankommet til Elkær hallen, hvor både Filskov og Karlskov 
skole mødte op. Vi lavede en hurtig fælles opvarmning, og derefter 
gik kampene i gang. Vi havde fået hold, der var delt ind i piger og 
drenge, hvorefter vi spillede en masse kampe. Mens de andre spillede 
gik vi rundt, for at heppe på de andre Hedegård hold. 
Der gik tre af drengenes hold videre, og der gik tre af pigernes hold 
videre til at kæmpe om enten 1., 2., 3. eller 4. pladsen. 
Et af drengenes hold skulle spille finale mod Filskov skole og det sam-
me skulle pigerne. De to andre hold skulle spille om 3. og 4. pladsen. 
Det var to af drengenes hold. Og det var to af Hedegårds pigehold, 
der skulle spille om 3. og 4. pladsen. 
Det endte med at Hedegård fik, en 2., 3. og 4. plads ved både pigerne 
og drengene. Det var Filskov der vandt begge 1. pladser.
Efter vi var kommet tilbage på skolen fik vi en fastelavnsbolle og så 
var skoledagen forbi. 

Alfred, Thea og Stella

BASKETSTÆVNE
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8.KL BROBYGNING 

SDE // brobygning
Vi startede dagen klokken 08:45 og sluttede 13:30.
Skoledagene i uge 9 var ikke så lange på grund af brobygning, men 
ellers er vores skoledage meget længere.
Mandag-tirsdag
Mandag og tirsdag var vi ved kokkene, hvor vi lavede mad. Den første 
dag lavede vi kylling og rodfrugter i ovnen og pandekager med hjem-
melavet is til dessert.
Den anden dag lavede vi hønsekødsuppe og et et grønsagsret med 
noget kød og kartoffelmos. 
Onsdag-torsdag
Onsdag og torsdag var vi ved mekanikerne. Første dag lærte noget 
om biler, og så nogle små film på 10 minutter hvor bilerne kørte galt. 
Vi så også nogle crashtest.
Anden dag kiggede vi på en bremse hvordan den er samlet, så vi 
skilte det hele ad og samlet det igen bagefter, fordi vi skulle se om 
hvis det hele var i orden.

Freja og Sabrina 8.kl

HTX og Rosborg Gymnasium
I uge 9 har vi været til brobygning. Vi var på HTX.
Den første dag var der noget intro og rundvisning. Så havde vi ma-
tematik og fysik hvor vi har deltaget i et matematik eksperiment. Vi 
skød med små fjedre- kanoner. 
Dag 2. prøvede vi nogle simple eksperimenter med forskellige ting. 
HTX er meget kompakt i forhold til Rosborg Gymnasium, som Frede-
rik har besøgt om torsdagen.
Onsdag og torsdag har jeg (Silas) besøgt mekaniker uddannelsen, 
som Freja skriver mere om.  Frederik besøgte Rosborg Gymnasium.
På Rosborg har jeg deltaget i en engelsk, dansk, matematik og fysik
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time. Jeg troede faktisk, at det bliver sværere at forstå det, som de 
lærte, men jeg tog fejl. 
Det har derimod overrasket mig hvor mange afleveringer de havde.

Frederik og Silas 8.kl

STX - brobygning - Mandag og Tirsdag
I uge 9 var jeg på Tørring Gymnasium mandag og tirsdag. Jeg fandt 
ud af, at STX er ligesom at fortsætte folkeskolen i 3 år mere. Jeg 
havde fag som oldtidskundskab, matematik, latin og spansk. Vi kom 
også til at snakke med en studievejleder, som fortalte os om, hvordan 
det er at gå på gymnasie, og hvor mange skoletimer, man skal bruge 
på skolen, hvis man vælger gymnasie. Vi fik fri begge dage klokken 
14:00. 

HHX - brobygning - Onsdag og Torsdag
Onsdag og torsdag var jeg til brobygning på Campus Vejle. Jeg havde 
fag som engelsk, virksomhedsøkonomi og afsætning.
Der var også elever på besøg fra Karlskov Friskole, Søndermarken og 
mange andre skoler.  
Vi kom til at snakke med to elever, fra handelsgymnasiet. 
De fortalte hvorfor de havde valgt Campus Vejle, og hvad de gerne 
ville uddanne sig som i fremtiden. Vi kunne også stille spørgsmål til 
dem. Vi fik fri begge dage klokken 13:40.

Mads M.

IT-support
I uge 9 har vi været 2 dage afsted på brobygning hvor vi var delt ud 
på nogle forskellige skoler efter hvad vi helst ville.Vi statede med at 
blive sat af med bus i Vejle Vi var tre fra Hedegaard 8. klasse og nogle
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fra de andre skoler der er i Vejle kommune. Da vi ankom til skolen 
hvor vi skulle mødes, derefter blev vi sendt over på den anden side 
af vejen over i en anden bygning hvor de havde et IT rum. Der sad vi 
ved hver vores computer. Vi havde også en lærer ved navn Niels Erik 
som fortalte os om facebooks serverrum og andre serverrum hvor fx. 
facebook bruger det til at gemme alt det vi gemmer og lægger op.

Emil, Mads og Thomas 8.kl



 

    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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SALMESANG

Da vi kom op til Give kirke skulle vi synge nogle salmer om lys. Vi 
skulle også høre nogle vers fra biblen, og lave nogle fagter til san-
gene. Da vi var færdige med at synge nogle salmer, måtte vi tage en 
hindbærsnitte og en juice.
Da vi gik ud af kirken var der en masse fra militæret og en stor tank. 
Vi skulle vente lidt på bussen før vi kunne komme hjem til skolen og 
der måtte vi lege lidt og spise madpakker og bagefter måtte vi holde 
frikvarter.

Mathilde 4 kl.

Da vi kom op til Give kirke. skulle vi ind i kirken og synge nogle sal-
mesange. der var en præst,  der hedder Jacob. Vi sang du som har 
tændt millioner af  stjerner, og alle mulige andre salmer. Så skulle vi 
lave nogle fagter til nogen af  sangen. Da vi var færdig måtte vi tage 
en hinbærsite og en juice. da vi kom ud igen så vi en tank.
så skulle vi hjem med bussen til skolen. da vi kom hjem skulle vi spise 
og så måtte vi får frikvarter.

Frida 4 klasse.  
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Fredag, den 2.marts 2018 har vi haft “Trivselsdag” på skolen. 
Det var en dag, hvor i stedet for den almindelige skoleskema, har vi 
haft emnet “trivsel” hele dagen. Hele skolen har arbejdet i 3 store 
grupper: indskoling, (0-2.kl), mellemtrin (3-5.kl) og udskoling (6-8.
kl). 
Hver gruppe har haft forskellige fokusområder, de skulle arbejde med. 
I udskolingen har vi haft fokus på social mobning og skolens toiletter.
Efter morgensang så vi nogle videoklip, som handlede om digital 
mobning. Vi fik en god snak om, hvordan man kan hjælpe mobbeofre, 
hvordan vi kan undgå at havne i sådanne ubehagelige situationer.
Efter frikvarteret blev vi delt op i drenge- og pigegrupper, hvor vi 
startede med at tjekke skolens toiletter. Undersøgelsen har nemlig 
vist, at der er mange elever, der mener, at toiletterne er ulækre.
Sidst på dagen fremlagde vi vores konkrete forslag om , hvordan toi-
letterne kan blive renere og mere indbydende. 
Alle grupper har fremlagt resultatet af dagens arbejde til morgen-
samling ugen efter.  
Det var en god dag. 

Oskar K 7.kl

Det var d. 2 marts. det startede som en hel normal skoledag altså vi 
kom klokken ringede klokken otte og 3,4,5 klasse mødtes i 4 klasse 
og vi snakket om hvordan dagen kom til at foregå og derefter blev 
vi delt ind i 2 grupper. den ene gruppe skulle over til Karin og Anita, 
hvor vi skulle lege en leg. Alle stod tæt sammen og dannede en cirkel 
undtagen en elev. Denne ene person skulle prøve at komme ind de 
andre skulle gøre så han ikke kunne komme ind. Vi lavede også teg-
ninger og små kortfilm. Over ved Linn og Trine skulle vi tegne et rodet 
værelse eller et opryddet værelse. 

Mingus 4. klasse   

TRIVSELSDAG
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TRIVSELSDAG

Først skulle vi lave en plakat med enten rod eller ikke rod, jeg lavede 
en med rod som jeg brugte to timer på at lave den plakat.
Efter frikvarteret skulle vi lave enten en film om ensomhed eller lave 
en ide til en vennebænk, jeg var sammen med Vladislav og Victor 3.kl 
og Line,og Noah 4.kl lavede en film om ensomhed.

Ebbe 4.kl



22

HBSC - i 7 kl.
Health Behaviour in School-aged Children 
Fredag den 9. marts fik 7 kl. besøg af 4 studerende fra Syddansk 
Universitet. 
De skal måle, hvor meget danske skolebørn bevæger sig i daglig-
dagen. De placerede derfor ved hjælp af et elastisk bælte en bevæ-
gelsesmåler på alle elevers ene lår. Bevægelsessmåleren registrerer 
bevægelse ligesom en avanceret skridttæller, og kan ikke bruges til 
andet end at måle bevægelse. Vi skal i den uge, vi har den på hverken 
bevæge os mere eller mindre, end vi plejer.
Vi blev informeret grundigt om brugen af bevægelsesmåler og lår-
bæltet.
De indsamlede data bliver behandlet strengt fortroligt og benyttes 
kun til forskningsformål
Det er spændende hvad undersøgelsens resultat viser.

Maria Abigail Boesenbæk, Michelle Høgfeldt Molou og Kristian Krogs-
gaard Arnbjerg 7.kl

ACCELEROMETER UNDERSØGELSE (HBSC) 



RM
v/ Robert Mortensen

Hyldevang 169 - 7323 Give
Tlf. 75 73 26 70 - Mobil 40 38 06 30
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SSP

SSP-konsulent - Alkohol

Onsdag d. 7 marts fik vi besøg af SSP-konsulenten Rasmus, der for-
talte os om alkohol. Han overtog den time, som skulle have været 
vores kulturfagstime med Kaj.
Han startede med at udlevere ‘clickere’ (ligesom en fjernbetjening) 
med knapper, hvor der stod ‘A1’, ‘B2’, osv. Han forklarede, at når der 
blev vist et spørgsmål på skærmen, skulle vi trykke på den knap, der 
passede til den svarmulighed, vi ville vælge. Efter hvert spørgsmål, 
og efter vi havde svaret på dem, blev der vist et pindediagram, der 
vidste, hvor mange der havde svaret på hvad. Imellem hvert spørgs-
mål gav han os gode råd og spurgte ind til vores erfaring med alkohol. 
Det var meget interessant og spændende at høre om.
Til sidst skulle vi svare på et spørgsmål, der spurgte om, om der var 
nogen, der troede, der var flere, der havde prøvet at ryge. Heldigvis 
var der ingen, der troede, nogen havde, og der var heller ingen, der 
havde prøvet.

Cecilie og Safira, 7. kl.



Tlf. 7573 1861 . www.kromix.dk 
kromix@kromix.dk

KROMIX A/S

Naturen når 
den er bedst!
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EMNEUGE

Alle vi børn i Bulderby
vi er alle børn fra tredje klasse
som er med i alle vi børn i Bulderby. ugen startede ud med en nav-
nerunde. Bagefter så vi filmen alle vi børn i Bulderby.så fik vi vores 
roller uddelt. Mads blev ole og Daniella blev Agda og Sofie blev Anna 
og Rasmus ø blev koen Maren. dag 2 begyndte vi med blomster og 
buske og kulisser. der var en nordgård en mellemgård og en  sydgård 
og en mølle og en skov og en sø. dag 3 vi begyndte på dansen og 
lavet mere på kulisserne og i musik og øvet dag 4 vi malte kulisserne 
færdig og vi øvede meget på dansen. dag 5 vi blev færdig med dan-
sen. dag 6 Skriver vi til skolebladet
Sofie,Daniella , Rasmus ø , Mads

-------     

I emneugen det var sjovt og hyggeligt at lave ting sammen.  
Vi har arbejdet med ronja røver datter,i alt var der fem grupper:

Ronja røver datter
Alle vi børn i Bulderby 
Karlsson på taget 
Emil fra Lønneberg
Pippi Langstrømpe

Det var rigtig sjovt.
Vi har lavet kulisser og sværd og tøj og masker og øvet skuespil og 
været til generalprøve. Vi havde lidt sommerfugle i maven torsdag 
aften til forestillingen men det var også hyggeligt.
Andreas, Nicoline og Anton 3 .kl. 
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EMNEUGE FORTSAT

Torsdag - Øvedag til forårsfest
Vi kørte med bus til hallen der hvor vi skulle holde forårsfest. Vi skulle 
ind og klæde om,så lavede vi første indspilningen og næsten i midten 
af første indspilning kom bedsteforældre. Vi startede med at synge 
så kom Pippi showet og så kom Ronja Røverdatter, Alle vi børn i Bul-
derby, Karlsson på taget sidst men ikke mindst Emil fra Lønneberg. 
De var alle sammen gode. Så tog vi kostumerne af og nogen kørte 
hjem til skolen og andre blev hentet eller gik hjem så havde vi fri fra 
skolen.
Sten Kristaps Laura og Celine 4 klasse

-------     

Emneuge - Pippi 
Vi har øvet skuespil den sidste uge og vi har lavet kulisser og kostu-
mer og vi har øvet replikker og øvet en dans til stykket og vi også 
øvet sange set filmen Pippi vi har først lavet gennemspilning og så har 
vi lavet generalprøve og efter genneralprøven fik vi fri og om aftenen 
skulle vi have sminke på og kostumer og så startet skuespillet og ef-
ter skuespillet skulle vi have kage og sodavand og så måtte man lege 
og efter et stykke tid tog vi hjem og nu er vi i gang med at skrive til 
skolebladet og det er mega hyggeligt.
Liam Claes Victor og Vladislav 3.kl

-------     

Astrid Lindgren-uge
I denne her emne uge har vi harft om Astrid Lindgren. Nogen arbe-
jede med Pippi Langstrømpe. Nogen andre arbejede med Emil fra 
Lønneberg. Andre arbejdede med  Ronja røverdatter. 
Nogen andrer arbejede med Alle børnene i Bulderby.De sidste arbej-
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det med Karlsson på taget. Vi Har gjort os rigtig rigtig rigtig meget 
umage.  i Emil fra løn Lønneberg har vi  arbejdet meget hårdt. Dem 
der er på Pippi Holdet har også været læge og arbejdet hårdt. Vi har 
øvet os på kryds og tværs og øget vers Vi håber I kunne blive forestil-
ling Tak fordi I kom og hvis vi ikke kom så siger vi rigtig godt gået.  
Rebecca 4.kl

-------   

Det første vi skulle var at vi sku til morgensang 8.klokken
og det skulle vi hele ugen. Så blev vi delt ud i nogle hold
store og små. Emnede var astid lingren og holdene var
Pippi langstrømpe,Emil fra lønneberg,Ronja røverdatter,
karlsson på taget og alle vi børn i bulderby.Jeg er kommet
på “Alle vi børn i bulderby”. Jeg synes det var rigtig sjovt at
arbejde med astrid lindgren men jeg synes det var spænde
at arbejde med de små og store jeg fik arbejde rigtig godt
med alle og det gjorde de andre også.Jeg håber det bliver
en rigtig god forårsfest.
Malene 4.klasse

-------     

Det startede med at vi så en film med Karlson på taget og så fik vi 
læst en bog med Karlson på taget og så fik vi vores replik og så lavet 
vi kulisser så øvede vi vores skuespil og vi øvede vores sang og vi 
øvede fællessang. Det har været en sjov uge og hård. Vi lavede en 
god forestilling.
Rasmus F og Mallou Florra 

-------      
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torsdag aften-den 22.marts 2018
Vi kom kørende hen til Søndermarkshallen. De store elever skulle 
komme kl 18.00 og de små skulle komme kl 18.30. Da vi kom skulle 
de store lægge sminke på de små, så begyndte vores optræden kl 
19.00. 
Vi startede med fælles sang og så begyndte det første hold, som var 
Pippi langstrømpe, da de havde været på begyndte Ronja Røverdater 
på og så begyndte Alle vi børn i Bulderby, da de sluttede begyndte 
Karlsson på taget og så Emil fra Lønneberg og så sang vi en slut sang 
og slut. 
Så var der kage og sodavand og så legede vi bare.
Mingus 4.kl

-------   

Vi kom til hallen kl 18:30. Så skulle vi ind i omklædningsrummet og 
have makeup og tøj på. vi startede 19.00, det var pippi langstrømpe 
der startede efter det var det ronja røverdatter efter det var det alle 
vi børn i bulderby og efter det var det karlsson på taget og til sidst 
var det emil fra lønneberg
Anton, Jacob, Line og Frida

-------   

Vi skulle møde klokken kvart over ti og de store klokken otte. Vi 
skulle øve os til aftenen med en gennemspilning om middagen. Vi 
gjorde vores  bedste. Det var sjovt. Der var fem stykker. Det var Pippi 
langstrømpe, Ronja røverdatter, Børnene fra buldre by, Karlsson på 
taget og Emil fra lønneberg. Så skulle vi spise madpakker og så øve 
igen.       
Esben 4.kl

-------   
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Emneuge og forårsfest
I emneugen havde vi om Astrid Lindgren
Der var så mange mennesker som kom og så os torsdag aften-
Der var rigtig mange skuespil der var pippi og Ronja, Bulderby og 
Karlsson og Emil fra Lønnneberg. Vi arbejdede med Emil fra Lønne-
berg, vi var provstinde, gæst og Line, vi havde selv været med til at 
bestemme hvem vi skulle være. Det var sjovt at være sammen med 
de store og lege med nogle nye. Det har været en sjov uge. Inden vi 
skulle på scenen var der nogle der havde ondt i maven og nogle der 
havde sommerfugle og nogle der slet ikke var nervøs. Forestillingen 
gik rigtig godt og vi var mega seje. 
Natalie, Elisabeth og Mie
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   Vi har forstand på mere end bare økonomi...”
mere dig

Nytorv 10 | 7323 Give | Tlf. 76 70 11 99 | www.djs.dk

Er du vores næste nye kunde?



Aktivitetskalenderen 

APRIL
16.   udesæson idræt starter
19.   Generalforsamling
25.   Valg 4 starter (7.-8.)
28.   Konfirmation i Give Kirke

MAJ
1.   Før-SFO genbesøg i børnehaver Give
2.   Kulturfag 7.
9.   8. kl. tilsagn om køb af Chromebook
13.-18.  8.kl til Grønland
10.-13.  Kristi Himmelfart
11.   Skolefridag. SFO lukket
20.-21.  Pinse
22.   7.kl EUD kollektiv vejledning
24.   Sidste frist for aflevering af 
   sponsorsedler til 9/6

JUNI
4.-5.   Fridag. Erstatningsfri for skolelørdag
    9/6 (SFO åben)
5.   Grundlovsdag. Skolefridag. SFO fridag
9.   Skolelørdag 8.30-13.
13.   7. kl. praktisk arbejde (hver onsdag)
11.   Deadline Friskole Nyt
21.   Opkrævning af kopier
27.   Sommerfest 17.30-20.30
28.   Sidste skoledag 8-12
   Farvel kaffe med 8. kl. og deres forældre
    kl. 13.30

AUGUST
Mandag den 13.  Første skoledag (1.-8. kl. 8-12  og  
   0. kl. 9-12)


