
  

UJAMAA 
FÆLLESSKABET OMKRING FRISKOLEN I UHRE 

 

53. ÅRGANG                                 FEBRUAR  2023                                        NR. 2 

 
 

             100-dages fest  

blev fejret i indskolingen - lige fra morgenen af. 

 

Masser af opgaver, der havde relation til tallet 100 
blev dagen igennem løst af eleverne. 
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Ujamaa (udtales udjamar) er 

skoleblad for Uhre Friskole.  

Det udsendes den 15. i hver måned 

- undtagen juli og august. 

Artikler skrives af elever, lærere 

forældre samt andre  

interesserede.  

REDAKTION: 

Helle Brødsgaard 

Tina Hvilshøj Liin 

Jette Iversen (ansv.) 

Johnny Baggesen Hessellund (ansv.) 

Der optages gerne artikler, der kan   
være af betydning for lokalsamfundet i  
Uhre. 

                 Johnny  

Artikler kan mailes til skolebladets  

redaktion. 

helle@uhrefriskole.dk 

tina@uhrefriskole.dk 

jette@uhrefriskole.dk 

 

Ujamaa kan også ses på 

www.uhrefriskole.dk 

Kære forældre 
Det er meget vigtigt, at I husker at give skolens kontor besked, hvis I ændrer 
telefonnummer/mobilnummer, adresse eller e-mailadresse. 

Hvis I har ændringer, kan I ringe til Hanne på 97187034 eller maile til  

hanne@uhrefriskole.dk. 

 Vi er altid glade for bidrag til skolebladets 
drift.  

Bidrag kan overføres på følgende måder: 
Indsættes i Danske Bank: Reg. nr. 4665 
og kontonr. 11045685,  

eller via MobilePay på 861226 med tekst 
”skoleblad”.  

Der kan også indbetales på skolens kontor. 

 

100,-  fra DH 

 

Mange tak for bidraget! 

  

            Hilsen Johnny. 

Kontakt til 

Uhre Friskoles Venner 

kan ske til formanden 

Karlo Kragsig Kristensen 

på mobil 25343417 eller mail:  
johanne.karlo.kragsig@gmail.com 
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                             Nyt fra kontoret. 
 

I januar-udgaven af Ujamaa annoncerede vi, at vi først i denne udgave kunne 
orientere om, hvorvidt en vuggestue er en del af Uhre Friskole, da det som be-
kendt skulle omkring byrådet i Ikast-Brande til en endelig, formel godkendelse.  

Vi fik grønt lys, og det betyder, at der pr. 1. maj 2023 er en vuggestue under 
Uhre Friskole og Børnehaven Uhrskoven. Vi kan ikke helt få hænderne ned. 

Nu, hvor vi har fået fejret vores ”lillebror”, venter os en tid, hvor vi skal have 
gjort det hele klar. Der skal kommunikeres ud til interesserede forældre.  
For heldigvis har opbakningen og interessen været stor. Der har været 19  
forhåndsinteresserede forældrepar. Desværre er der pt. kun plads til 12  
vuggestuebørn. Vi vil snarest muligt vende tilbage til alle interesserede  
forældre, så man kan få en status på optag mv. 

Desuden skal de fysiske lokaler gøres klar - legeplads, krybberum, kommunika-
tion internt/eksternt, personalebesætning osv. Men det er spændende  
arbejdsopgaver, som vi dagligt glæder os over at arbejde med.  

Tak for en god forældreuge i uge 3. Tak fordi I forældre kom og var en del af 
jeres børns skoledag. Det var hyggeligt at hilse på jer.  
Læs inde i bladet om et par dage af dagene - oplevet af jer forældre. 

Vi er småt ved at afslutte årsregnskabet og får besøg af vores revisor fra 
Partner Revision i uge 8. 

I marts afholder vi vores skolefest – og I skal glæde jer!  

I april afholdes skolens generalforsamling, hvor vi vil opfordre så mange som 
muligt til at komme og være med. 

Lige om lidt står den, for skolens vedkommende, på vinterferie.  
Vi ønsker jer alle en god vinterferie! 

 

            Kærlig hilsen kontoret.  
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Nyt fra bestyrelsen. 
Referat fra bestyrelsesmødet den 10. januar 2023. 

Tirsdag den 10. januar havde vi årets første bestyrelsesmøde efter en  
veloverstået juleferie. 

Agendaen fortsatte, hvor vi slap i december, og det meste af aftenen handlede 
om projekt vuggestue. 

Mandag den 9. januar var der afholdt et informationsmøde om de nye planer 
om vuggestuen i Uhrskoven, og der var et rigtig flot fremmøde og mange  
interesserede i at høre mere om muligheden for at få en plads.  
Det er super positivt! 

Næste milepæl er en godkendelse på byrådsmødet den 31. januar 2023. 

Når godkendelsen er i hus, kan vi komme videre med indkøb, pædagogiske  
planer og ikke mindst den endelig optagelse.   

En del af projektet med vuggestuen omfatter også at tilkøbe et ekstra jord-
stykke på 1 hektar nedenfor kælkebakken og vindmøllen. Der har foregået et 
massivt stykke arbejde fra jordkøbsudvalget, og vi takker alle implicerede i 
processen, som giver mulighed for, at vi kan vækste friskolens arealer.  
Der har specielt skulle luges ud i en masse gamle servitutter helt tilbage fra 
1874, så udvalget har skulle i arkiverne for at finde ud af, hvilke servitutter, 
der stadig var gældende. Derudover har der været møder med landmåler,  
arkitekter osv.  

Vi håber allerede at kunne plante træer og græs her i starten af året og få 
glæde af vækstsæsonen. 

Vi går helt sikkert et spændende 2023 i møde.   

Fra bestyrelsen skal lyde et Godt nytår til alle på Uhre Friskole.  

 



5 

Skolefest på Uhre Friskole 
Fredag den 17. marts 2023 

kl. 18.30-21.30 

6. klasse opfører 

RONJA RØVERDATTER 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Alle er velkomne 

Også selv om man ikke har børn på skolen. 

Denne aften er det dog ikke hensigtsmæssigt at tage 
de helt små børn med. 
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                             Entreprenørskab. 
En tirsdag eftermiddag i hver måned mødes lærerne til en eftermiddag om  
Entreprenørskab. Vi taler om praksis og teori; om forløb og om styrker ved 
forskellige modeller og værktøjer.  

Tirsdag den 31. januar talte vi om, hvilke forløb der er på tegnebrættet i  
dette skoleår og måske endda i skoleåret 23/24.  

Store som små har entreprenørskab på Uhre Friskole. Der er altid en sam-
arbejdspartner (internt eller eksternt). Det er eleverne, der driver arbejdet, 
og der skabes en nytteværdi for andre end eleven selv.  

Sådan ser forløbene ud i år (enkelte i det kommende skoleår), og det kan vi 
godt være stolte af. Det er, når eleverne møder meningsfyldt, praksisnær  
undervisning, at det virkelige flow opstår, og hvor læringen er allerstørst.  

Godt arbejde alle sammen!           Jannie 
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En stor flok forældre mødte talstærkt op fredag og lørdag den 3. og 4.  
februar for at hjælpe ved en af de to store hovedrengøringer, som  
foregår på Uhre Friskole.  

Men man må sige, der er blevet skuret i hver en krog.  
Ja, der var så travlt, at ikke engang et foto til skolebladet kunne det blive til. 

Men det var en sand fornøjelse at møde ind på skolen mandag morgen, hvor alt  
duftede rent.  

Tusind tak til alle jer der var med til at gøre vores skole til et rart og rent 
sted at være. 

 

 

Nyt fra biblioteket 
Tak for jeres køb! 

I uge 3 solgte vi ud af de bøger, som ikke længere lånes på biblioteket.  
Det blev til ret mange solgte bøger. Vi er glade for, at de har fået nye hjem.  

 

         Tak for indsatsen! 
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              Forældreugen fra et forælder-perspektiv. 
 
Vi startede dagen ud, som vanligt, med morgensang, som altid er en opløftende 
oplevelse af nye og kendte sange og dejlige børnestemmer, der SYNGER MED! 
 
I 0. klasse fortsatte dagen med musik, som var sammensat af korte indslag af 
forskellig rytmik, hvor vi også fik gang i kroppen med tramp og klap og dans i 
rundkreds. 
 
Et særligt godt og nytænkende indslag var boomwhackers - nogle farvede  
plastikrør i forskellige farver og længder, der er konstrueret til at afgive 
hver sin ene tone: C, D, E, F, G, A eller B, når røret blev slået mod hånden. 
Således kunne børnene, med stor koncentration mod anvisningerne, sammen 
konstruere en sang. 
En skøn kombination af at “spille”, men ved at bruge grovmotorik, frem for de 
fleste instrumenter, der kræver finmotorik. 
 
Efter en dejlig pause med formiddagskaffe ved Uhre Friskoles skønne hold, 
drog jeg mod sløjdlokalet sammen med de elever fra mellemtrinnet, der skulle 
have valgfag her. 
Alle 10 børn var super engageret i netop deres eget selvvalgte projekt, kyn-
digt understøttet af superhurtige Kenneth, der altid har øje for, hvor hvert 
enkelt barn er i processen. 
Netop det selvvalgte: at man laver lige det produkt, man har allermest lyst til 
virkede til, i særlig grad, at øge motivationen for børnene, der arbejdede med 
både stor glæde og intensitet, på bl.a. puslespil, et knivskaft, køkkenrulle-
holdere mm. 
 
Efter en stor pause og en skål af Anja’s velassorterede salatbar, vendte jeg 
tilbage i 0. klasse. 
Her stod den sidste del af skoledagen på en social-øvelse, hvor børnene, i små 
grupper og efter tur, blev opfordret til at finde på en pæn ting af sige om 
hver af de andre klassekammerater i gruppen. 
Sidst havde vi engelsk med tal og farver i fokus. En aktivitet med en “hapser” 
som hvert barn havde lavet, farvet og skrevet tal i, som bagefter blev leget 
med. 
 
Min dag sluttede i 4. Klasse, som først skulle se Ultra-nyt og bagefter, hver 
for sig, læse højt fra deres frilæsnings-bog. 
Tak for en go’ og lærerig dag! 
   

 Vh. Anna-Louise (Mor til Sejr i 4. klasse & Eva i 0. klasse)  
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               Forældreugen fra et forælder-perspektiv. 
Endelig blev det forældreuge-tid igen på Uhre Friskole.  

Så frem med boremaskine, fuksvans, sandpapir og så kan faget sløjd bare  
komme an. Nogen er i gang med fuglehuse, andre dolke og knive (ved første 
øjekast kunne man let tro, de var i gang med at lave rundboldbat med godt 
greb), og så er der lige en, der er i gang med et bord med kuglepensholder til 
en Fiat 80-90. Det er en traktor, hvis der skulle være nogen, der ikke kommer 
fra en kartoffelrække:) Her bliver der målte og regnet ud for at få det hele 
til at passe. 

 

Så blev det tid til den meget vigtige: Forældrekaffepause, mens børnene  
nyder, der er faldet sne udenfor. 

 

Farvecirkler er et godt redskab, så man kan få blandet de rigtig farver, man vil 
bruge. Der er vinter- og sommerfarver, der også er kendte som kolde og varme 
farver.  

Gitte havde gjort klar med elevernes forbogstaver på et sort papir, og så  
skulle man vælge enten kolde eller varme farver. Herefter man skulle rive små 
stykker ud af blade med ens farve, og der måtte ikke være nogen lige kanter - 
og man måtte ikke begynde at læse. Det kan være svært for nogen at finde sin 
farve, men så var der andre, der var klar til at hjælpe med at finde farver. De 
skulle limes fast på papiret, uden man selv blev limet fast, og det kan godt  
være svært, når man har ti tommelfinger. 

Kaffe pause : )  

Så blev det til en fællestime for både 2. og 3 klasse med både, dansk, lidt krea 
i form af 100 puslespil af børnene selv i anledning af i sidste uge havde de 100-
dage-i-skole-fest, matematik og aflevering. Midt i det hele blev der også plads 
til en tur op oven på til biblioteket, først skulle man finde sig en læse bog,  
inden man må sætte sig til at læse for et tøjdyr. Tilbage i klassen måtte man 
igen gå i gang med de forskellige opgaver, inden man skulle bytte til en ny op-
gave, og til sidst sluttede timen af med, at man skulle læse i sin bog. Mens de 
læste, var der helt stille - så stille, at man ville kunne høre en mus gå hen over 
gulvet. 

 

At være er et verbum, Dette var noget af det, 6. klasse skulle have om i 
dansktimen.  
Først blev der samling rundt om bordet foran tavlen, herefter blev der  
gennemgået verber i nutid, datid, at-form, stammen. Der skulle ud fra en ord-
liste findes verber, og om de er regelmæssige eller uregelmæssige bøjet.  
Da timen var ved at være slut, bliver der pakket sammen, et par enkle har  
nogle pligter der skal gøres, så klassen kan stå pæn og ren til næste dag.  

Herefter siges der pænt farvel med hånden til læreren.  

 

Fie (Lasse og Mathildes mor)  
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100-dages fest i indskolingen. 
Torsdag den 12. januar var det præcis 100 dage siden, vi startede på dette 
skoleår. Dermed var vi halvvejs i dette skoleår, og det skulle naturligvis  
fejres med en dejlig 100-dages fest for hele indskolingen. 

Dagen bød på mange forskellige opgaver, der alle havde 100 som et centralt 
element. Der blev motioneret, skrevet, talt og tegnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. klasse gav den max gas i 100 sekunder af flere omgange og kunne konstatere, 
at 100 sekunder faktisk er lang tid at lave englehop i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fællesskab lavede hele indskolingen et venskabstræ - med 100 blade. På 
hvert blad skulle man skrive et ord eller en sætning, der beskrev venskab. 

Træet kan stadig ses i SFO’en. 
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Man kan naturligvis ikke holde fest uden at få lidt  
lækkert at spise. 3.klasse havde bagt kage til hele  
indskolingen, som blev nydt i fællesskab i SFO’en. 

En super hyggelig dag for os alle! 
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   STØT DEM - DE STØTTER OS 

Natural Brande A/S 
Gl. Kærvej 17, DK-7330 Brande 

Tel. (+45)97 18 70 40 - Fax 97 18 70 90 

Køb denne flotte   
salmebog for       
125,- kr. 

Kontakt:  

jette@uhrefriskole.dk. 

eller mobil 61787221. 
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             Åben hver torsdag kl. 16-18, ellers efter aftale.  

 

 

  

   STØT DEM - DE STØTTER OS 

 

 

www.fjoffset.dk - fjoffset@get2net.dk 

”Det lille trykkeri med den hurtig service” 

 

-20935217 

Alt i  

tryksager 

til erhverv 

og privat 

Denne reklameplads kan blive 

din…. 

 

Kontakt Uhre Friskole for nærmere 

oplysninger. 
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   STØT DEM - DE STØTTER OS 

Er du interesseret i  

at få en reklame i  

skolebladet, 

kan du ringe til skolen 
på tlf. 97187034 og  
høre nærmere… 

Ågård Savværk 
Ågårdvej 13. 7330 Brande. Tlf. 29.47.00.72 

 

Diverse trævarer, alt i emballagetræ,  
paller, afdækningsflis, barkflis, savsmuld 
velegnet til strøelse til små og store dyr, 

samt træpiller. 
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Er dit øje ondt, fordi jeg er god? 

Jesus lignelser provokerer til stadighed; tag blot lignelsen om arbejderne 

i vingården: 

Forestil dig en arbejdsplads. Arbejdsgiveren søger arbejdskraft. Han kan 

bruge alle de (med)arbejdere, som han kan få fat i. Det er ikke så nemt. Det er først over 

et stykke tid, at han får ansat så mange, som han har brug for. Med de først ansatte bliver 

han enig om en bestemt løn. Lad os sige, at det er én denar (en møntfod på Jesu tid). Hen 

over dagen bliver der med en times interval ansat yderligere arbejdere. Og da dagen er 

omme, kommer det til lønudbetaling. Til alles overraskelse får de sidst ansatte løn først. 

Det er én ting. Og de får – til endnu større overraskelse – én denar. Derved tror de først 

ansatte, at de så – i sagens logiske natur – skal have mere end den ene denar, som de  

oprindeligt aftalte som løn. De får det samme! Der er tale om lige løn for ulige arbejde.  

De først ansatte, som modsat de sidst ansatte har slidt hele dagen, begynder at give ondt 

af sig. Arbejdsgiveren holder imidlertid fast: Han har ret til at gøre med sin ejendom, som 

han vil: ”Har jeg ikke ret til at gøre med mit, som jeg vil?”, spørger han og fortsætter:  

”Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god?” 

Den tyske filosof Friedrich Nietzsche (1844-1900) talte om, at kristendommen var en  

omvurdering af alle værdier. Det var ikke nogen ros fra Nietzsches side. Jeg tager ham 

imidlertid på ordet i forståelsen af denne lignelse: Jesus vender op og ned på vante fore-

stillinger og tvinger os til at tænke anderledes. Provokationen består i, at han tager en kun 

alt for velkendt situation fra arbejdsmarkedet – med løn og penge, med ansættelse,  

sammenligning, selvhævdelse og sidst men ikke mindst det onde øjes misundelse – for at 

fortælle en helt anden historie. 

Forud for lignelsen har apostlen Peter spurgt: ”Se, vi har forladt alt. Hvad får vi så?”  

og lignelsen skal ses som et svar på dét spørgsmål: Hvad får vi så? What’s in it for me?  

Svaret er, at der et grundlæggende ansættelsesforhold, som går forud for den værdi, der 

kan aflæses på lønsedler. Du er nemlig ”ansat” af Gud. Det blev du, da du blev døbt. Og i 

bevidstheden om denne forpligtende arbejdsrelation, skal du dag for dag forny din  

ydmyghed over at du er til, genopdage din taknemmelighed for at din menneskelige værdi 

ligger i, at du er elsket af Gud. Kærligheden er ufortjent.  

En realistisk fortælling fra arbejdsmarkedet og med et overraskende twist til sidst råber 

menneskene op. 

Arne Holst-Larsen 
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Masser af tid til at hygge indenfor i SFO’en med vennerne, når det 
blæser og regner udenfor. 
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                     Livet i Uhrskoven 
Nye beboere i Uhrskoven 

Det nye år starter fantastisk og vi har sagt velkommen til 
vores nye kaniner, Marshall og Chase. Alle børnene har taget rigtig godt imod 
dem og er virkelig gode til at være rolige omkring dem. De vil gerne ae dem, 

fodre dem og endda hjælpe med at gøre rent hos dem . Nogle børn har også 
været ude at samle æblegrene, som kaninerne rigtig gerne vil gnave i. Der er 
også flere forældre, der sammen med deres børn gerne vil hjælpe med at  
passe kaninerne i weekenderne. Det glæder børnene sig rigtig meget til.  
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Hit med lyden 

De kommende skolebørn møder hver 
uge et nyt bogstavdyr, som  
præsenterer børnene for et bogstav. 
Børnene øver sig i at skrive bog-
stavet og lave andre opgaver med  
bogstaver. De øver sig i at lytte til 
de voksnes forklaringer om opgaver-
ne. Det kan være noget, hvor de skal 
bruge deres kreative evner eller  
motoriske færdigheder og oftest 
skal de øve sig i at holde fokus og 
koncentrere sig. Børnene har  
forskellige interesser og har derfor 
også meget forskellige tilgange til at 
løse opgaverne og være med i  
”Hit med lyden”.  
Der er også fokus på hvert barns  
kompetencer og forskellige værdier i 
det sociale samspil, hvor børnene  
også bliver opmærksomme på at lege 
med forskellige børn i gruppen, dette 
er med til at give dem en fællesskabsfølelse og ryste dem godt sammen, inden 
de bliver kommende klassekammerater. 

 

 

”En lille ny” 

I januar fik vi de sidste tilladelser, 
så vi kan starte vuggestue op den  

1. maj 2023  .  
Det er vi meget glade for, og  
derfor skulle det fejres i hele  
børnehaven med kagemand, og vi  
lavede også en sang til lejligheden.  
Det er en spændende fremtid vi 
går i møde, og vi glæder os til at få 

en ”lillebror”    
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   FASTELAVN OG INDVIELSE AF BÅLHYTTE 

 

 

 

 

Lørdag den 18. februar slår vi katten af tønden i vores 
NYE BÅLHYTTE i Uhre Naturpark kl 10:00. 

 

Vi kombinerer fastelavn og fejring af, at vores nye  

bålhytte endelig er en realitet  .  

 

Vi byder på kaffe, saftevand og fastelavnsboller til alle!  

 

De børn, som vil slå katten af tønden og have en slikpose, 
skal tilmeldes og betales for via MobilePay. Det koster 
30 kr. pr. deltagende barn.  

Der betales til MobilePay Box på nr. 1594AY senest  

onsdag den 15. februar 2023.  

Skriv antal børn i tekstfeltet. 

Der er præmier til de bedst udklædte.  

 

 

 

 

     Mange hilsner 

   Uhre Udviklingsråd 
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     Uhre udviklingsråd 

 
Ordinær Generalforsamling 

 

Uhre Udviklingsråd og  

Den Gamle Købmandsgård 

 

Onsdag den 8. Marts 2023 kl. 19:00        
 i Den Gamle Købmandsgård i Uhre 

 

Alle er velkomne. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

På foreningens vegne 

                                        Dorthe Zacho 

 

Forslag modtages senest 8 dage før på mail til 

dorthez@uhrefriskole.dk                   

 

mailto:dorthez@uhrefriskole.dk
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            Arrangementer i Den gamle Købmandsgård. 

 

Da vi gerne vil have lidt mere liv i Den gamle  
Købmandsgård, kommer der i løbet af de næste par 
måneder til at ske noget spændende. 

Vi håber, I har lyst at kigge forbi og gøre det 
festligt. 

 

 

    Søndag den 26.februar kl.14.00  

 Musik- og sangeftermiddag 

Her kommer Trifli fra Brande og spiller.                                                          

Vi håber, publikum har lyst at synge med. 

Der vil være kaffebord. 

 

Søndag den 26.marts laves der påskepynt 

Læs mere senere. 
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      Sangaften 

       - også med jeres sangforslag. 

Uhre Friskoles Venner og Uhre Menighedsråd inviterer 
til sangaften i forårets tegn.  
Det foregår i aulaen på Uhre Friskole 
 

   Mandag den 27. marts 2023 kl. 19.30. 
 

Entré 40,- kroner inkl. kaffe og kage. 

Det er Jørn Peter Andersen, der sidder ved flyglet og 
spiller til de sange, vi skal synge. 

 

Til denne sangaften har I mulighed 
for at ønske netop jeres yndlings-
sange. Det er nemlig jer deltagere, 
der er medbestemmende til  
aftenens repertoire - Jørn Peter 
forbeholder sig ret til at vælge  
mellem ønskerne til et sammenhængende program. 

Send en mail til jette@uhrefriskole.dk - gerne nu og  
seneste torsdag den 23. marts med et par forslag til 
sange. Så er det jer, der er med til at sammensætte 
aftenens program. 

Vi glæder os til at se jer - og tag gerne naboen med. 

         Vel mødt! 
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            AKTIVITETSKALENDER 
FEBRUAR: 

11.-19. Vinterferie. 

18. Fastelavn i Naturparken ved Uhre Udviklingsråd kl. 10.00. 

19. Fastelavn i Skærlund Kirke kl. 11.30. 

21. Mentorsamtaler i 9. klasse. 

24. Fastelavn på friskolen. 

26. ”Musik og sang eftermiddag” i Købmandsgården kl. 14.00.   

MARTS: 

8. Uhre udviklingsråd – Generalforsamling i Købmandsgården kl. 19.00. 

13.-17. Valgfagsuge for 7. klasse. 

13.-16. Introkurser for 8. klasse. 

17. Going Global for 8. klasse. 

17. Skolefest kl. 18.30. 

20. Musikfestival for 2. - 4. klasse. 

25. Naturfredningsforeningen samler affald i Uhre kl. 12.00. 

26. Påskedekorationer i Købmandsgården. 

27. Skole-hjemsamtaler i 2. klasse. 

27. Sangaften i aulaen kl. 19.30. 

29. Skole-hjemsamtaler i 3. klasse. 

30. Mentorsamtaler i 7. klasse. 

30. Mentorsamtaler i 8. klasse. 

31. Skolen i kirke før påske. 

APRIL: 

1.-10. Påskeferie – begge dage inkl. 

19. Uhre Friskoles generalforsamling. 

25. 5. klasse laver indsamling til Ghana. 

27. 5. klasse laver indsamling til Ghana. 

MAJ: 

1. Skole-hjemsamtaler i 4.klasse.  

2. Skole-hjemsamtaler i 4.klasse.  

2.-4. Skriftlige prøver for 9. klasse. 


