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STORT TILLYKKE til 6. klasse! 
De vandt pokalen til cyklistprøven.    

Hele tre vindere med max point i år. 

 

Meget flot forberedelse, undervisning af 
hinanden og gennemført teoriprøve  

samt cykelprøve!       
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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 

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. 

  

 B&J S    300,- 

  

Mange TAK for jeres bidrag!        

            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 skrivende stund er vi på kontoret godt i gang med at lægge første 
hånd på budgettet for 2023. Ind i budgettet er et par fokuspunkter, som vi 
også gerne vil dele her i Ujamaa.  

Vi kigger ind i et 2023, hvor vi igen sender en stor gruppe børn i skole.  
Det er fantastisk! Dog betyder det også, at vi står og mangler nogle flere børn 
i vores børnehave. Det har tidligere heddet sig, at Uhrskoven har været fyldt 
op, og der derfor ikke har været plads til flere børn. Men nu er vi dér, hvor 
det ikke længere er tilfældet, og derfor vil vi gerne have jeres hjælp til at få 
flere børn til. Del derfor budskabet om, at der er plads i vores børnehave 
Uhrskoven. Hvis I kender forældre, som gerne vil ringes op, må I endelig sige 
til. Ligeledes er interesserede altid velkomne til at henvende sig.  

Det andet fokuspunkt ind i budgettet er naturligvis det nuværende inflations-
niveau og herunder de høje energi-priser. Det lader til at bl.a. KW-timeprisen 
er faldende, men vi tør ikke budgettere med det, og derfor forholder vi os til 
de priser, som vi pt. kender. Vi håber naturligvis ligesom alle andre, at det  
bliver bedre og får stabiliseret sig på et lavere leje.  

Ind i snakken om de høje energipriser – og i særdeleshed ind i snakken om  
klima, er det snart en virkelighed, at Uhre Friskole får sit klimaråd op at stå. 
Som flere måske har læst i avisen, er klimarådet i sin første spæde fase, hvor 
oprettelse, indhold mm. er på tegnebrættet – men lige om lidt står vi klar med 
et elevbåret klimaråd i børnehøjde, som skal tænke energi, klima, bæredygtig-
hed, FN’s verdensmål og meget mere med resten af skolen og børnehaven.  
Vi glæder os! 

D. 12. januar 2023 er der indskrivning for nye elever i 0. klasse til skoleåret 
2023-2024. Vi glæder os til at se jer alle og fortælle mere om vores  
fantastiske skole. 

Selvom man nærmest tænker, at skoleåret kun lige er startet, skriver vi  
allerede medio november – og før vi får set os om, er første halvdel af  
skoleåret gået. Tiden flyver – i godt selskab!        
            Kærlig hilsen kontoret. 
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Nyt fra bestyrelsen. 
Skolebestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 26. oktober 2022.  

Aftens første punkt var evaluering af motionsdøgn og sponsorløb. Det havde 
været en rigtig god oplevelse. Man manglede at få de sidste sponsorsedler ind 
for at se, hvor meget de dygtige elever havde samlet ind til et nyt underlag til 
multibanen, samt hvor mange penge børnene i Uhrskoven havde samlet sammen 

til deres nye legeplads   
Det var dejligt, at Uhre Friskoles Venner ville stå for forplejningen til alle de 
skønne elever og personale, der knoklede hele dagen. Vi er enige om, at det var 
skønt at få motionsdøgnet tilbage. 

Alle klasseværelser har nu fået sat nye skærme op i stedet for de gamle, der 
var ved være slidte.  

Der er arbejdet en del på at skabe en ny legeplads i Uhrskoven. Man har  
flyttet skuret og taget en del af skolegården. Dermed har man fået skabt et 

større legeområde til børnehaven. Dette arbejde fortsættes i 2023   
Vi vil gerne på vores og børnehavens vegne takke for den kæmpe forældre  
opbakning der har været. 

Vi snakkede om vores forventning til 2023 og det kommende skoleår 2023/24, 
da der skal til at lægges budget for 2023. Vi er dog i en tid, hvor der er mange 
uforudsete ting, så det bliver en spændende proces. 

Vi vil gerne fra bestyrelsen sige stort tillykke Jette Marie og hendes kæreste 

med deres lille nye dreng Birk  

Trine er startet i vores skolemadordning og i SFO’en. Vi byder Trine  
velkommen på vores dejlige skole. 

 

På vegne af bestyrelsen. 

Puk Holm Schnedler 
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Den 14. november tager vi hul på Nordisk biblioteksuge. En tradition vi er glade for på 

Uhre Friskole.  

I år er det overordnede tema Natur i Norden. Der deltager skoler fra både Åland,  

Færøerne, Norge, Danmark, Island, Sverige, Estland,  

Litauen, Finland, Letland og 9 lande udover disse. For 

voksne arrangeres der Skumringstime med højtlæsning.  

Til morgensang den 14. november bliver der læst højt fra 

”Hvis du møder en bjørn” af Malin Kivelä og Martin Glaz 

Serup. En skøn billedbog med fine illustrationer. Måske er 

den endda højaktuel ind i samtalen om ”ulve eller ej” i 

den danske natur. Jeg kommer i hvert fald til at tale om  

ligheder og forskelle på den nordiske natur. Bjørne er ikke 

lige det, vi behøver frygte, når vi bevæger os ud i den  

danske natur.  

 

Bogen er i øvrigt nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris i 2022.  

I år vil der på biblioteket være en udstilling af skønlitteratur og faglitteratur, der handler 

om natur i de nordiske lande. Der vil komme til at være et isbjørnekranie (for det er det 

tætteste, vi kommer på en bjørn i Uhre Friskoles dyresamling) og selvfølgelig andre  

spændende ting.  

Som voksen kan tankerne måske løbe hen på, om naturen er vild eller idyllisk. Om vi  

griber for meget ind eller er vilde med vilje. Men sikkert er det, at natur kan noget  

særligt - Også når vi trækker undervisningen derud.  

For et barn i børnehaven kan naturen virke kæmpestor, mystisk og farlig. Vender man  

tilbage som voksen, er oplevelsen måske helt modsat.  

    Glædelig biblioteksuge i uge 46 til alle!  
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         ”Skriv for liv” 
I november har 7. 8. og 9. klasse arbejdet med ”Skriv for liv” fra Amnesty. 
Der er blevet brugt mange timer på det, men det har været spændene at  
skrive om. Det betyder meget at lave noget, som man ved kan gøre en forskel i 
verden.  

I år har casene primært handlet om menneskerettigheder, at mennesker rundt 
om i verden ikke har det lige så godt som os. Der var 6 forskellige sager vi kun-
ne skrive om, alle handlede om noget forskelligt. Efter vi havde valgt en case, 
skulle vi beslutte om det var et appelbrev eller solidaritetsbrev. Et appelbrev 
går direkte til myndighederne i det land, man har valgt at skrive til.  
Et solidaritetsbrev går til den/de personer casen handler om. Begge dele er 
gode, også fordi vi ikke allesammen har valgt at skrive til den samme.  

Vi er kun 2 skoler i Ikast-Brande kommune som skriver for Amnesty. Vores 
skole er med hvert år, når der skal skrives. Vi lærer at skrive på en anden  
måde, og det er en god mulighed for os. Men det har været svært, for hvordan 
skriver man lige til myndighederne i et andet land? Det er også svært for os at 
sætte os 100% ind i, hvordan de her mennesker har det. 

Vi har hjulpet hinanden, og snakket sammen om opgaven. Jannie har også været 
god til at hjælpe, og forklare os, hvordan man lige skulle starte og formulere 
sig.  

Jeg valgte at skrive til Aleksandra fra Rusland. Jeg har selv familie i Estland, 
og syntes derfor det var vigtigere for mig at skrive til den del af verden, jeg 
er fra. Nu når der også er krig i Ukraine, det påvirker både min familie i Est-
land og Danmark. Aleksandra havde erstattet prisskilte med små papirlapper. 
På papirlapperne var der information om Ruslands bombninger af teaterskolen i 
Mariupol i Ukraine. Hundredvis af mennesker havde søgt tilflugt der, hun blev 
fanget i det og blev anholdt. Aleksandra har en tarmsygdom, som gør, at hun 
skal have gluten-fri mad. Det har hun ikke fået, og bliver hun dømt kan hun få 
op til 10 års fængsel. Jeg har skrevet et solidaritetsbrev til hende, i håb om, 
at hun bliver løsladt snart og krigen stopper.                       Anette 8. klasse 

                                                  

 

 

 

 

I december måned 
er elevernes breve  

”skriv for liv”  
udstillet på  

Brande Bibliotek. 
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   Emneugen i glimt 
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Store og små et godt team 

Vi fik nye venner 

Sjovt at gå til kæphest 

Pandekagerne var vild gode 

Teater i aulaen var meget spændende 

Sjove skraldeløb 

Spændende at bygge vandbaner 

Sjovt at skyde med bue 

Fællesskab på tværs 

Udsagn fra Emneugen  
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Motionsdøgn 
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Kære Uhre Friskoles Venner. 

TUSIND TAK FOR MAD! 

Hilsen alle børn og voksne 

på friskolen. 
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                        Bamsefest. 
Det er jo altid dejligt, når man inviterer gæster, at de kommer, og denne gang 
kom der rigtig mange :-) 

 

I uge 43 var det International Bamsedag. Da jeg fortalte om dette til  
morgensang tirsdag morgen, indbød jeg til bamsefest: Tag jeres bamse med til 
bamsefest, hvis de kan være hjemmefra et par dage. 

Det var hyggeligt at komme til morgensang onsdag og torsdag, hvor mange  
havde taget deres bamse med, og alle fik en plads til festen (på scenen). 

Jeg er sikker på, at bamserne har haft en god bamsefest og MANGE TAK  
FOR LÅN AF JERES BAMSER!               Jette 

 

En teddybjørn, også 
kendt som en bamse,  
er et stykke legetøj – 
nærmere bestemt et  
tøjdyr – der er opkaldt 
efter den amerikanske 
præsident  
Theodore Roosevelt,  
hvis kælenavn var Teddy.  
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                        Halloweenfest i 0. klasse. 
Torsdag den 3. november havde festudvalget i 0. klasse inviteret til Halloween 
fest med udklædning og Halloweeninspireret fællesbuffet. Der var et lille løb, 
hvor alle børn skulle smage, røre, huske og regne. En rigtig festlig aften med 
god stemning og dejlige grin. 
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          BAG for en SAG. 
 

2. klasse er gået i køkkenet for at bage for en god sag.  

Vi bager til fordel for Børnetelefonen igennem projektet - BAG for en SAG.  

Vi laver lækre chokolademuffins.  

Alle er super dygtige til at hjælpe hinanden i køkkenet og give hinanden plads.  
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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. 

Denne reklameplads kan blive 

din…. 

 

Kontakt Uhre Friskole for nærmere 

oplysninger. 
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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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”Æ elregning” - og lyset på kirken 
”Lidt te æ elregning”. Sådan har vi branditter ofte  
udtrykt os i vort stille sind, når vi ved vintertide kørte 
igennem byer som Ejstrupholm eller Grindsted og så, 
hvorledes nogle huse og haver på god amerikanervis var 
pyntet op med blinkende kaskader af lysende rensdyr 
og julemænd. ”Lidt te æ elregning”, sagde vi så, lettere 
hovedrystende, idet vi passerede udkørselsbyskiltet i 
nævnte byer og satte farten op igen.  

Nu skal den sætning dække betydeligt mere; den jyske underdrivelse fore-
ligger nu i en version 2, der udtrykker, at vores normale rutiner, hvad angår 
elektricitet, kan få prisen på ”æ elregning” til at eksplodere.  

Tørretumbleren er blevet et problem og er midlertidigt sat ud af drift.  
Der er blevet renset ud i diverse standbyfunktioner. De blussende lanterner 
er slukket. Lyset på kirken – også den i Brande - er ligeledes blevet slukket. 
Jeg vil opholde mig ved det sidste: Kirkebelysning. 

Betyder det noget, at kirkens blussende lanterner er slukket, således at  
kirken for det meste henligger i mørke i vinterhalvåret. Lyset på kirken er da 
det første, som kan undværes?! Eller hvordan ligger landet? Oprindeligt var 
kirkebelysning en juleforanstaltning på nogle kirker, der lidt efter lidt bredte 
sig til hele året – og til mange kirker. Senest fik Skærlund kirke også lys på, 
så at man kunne se den i mørke – i hvert fald hvis man kom fra Sdr Omme.  
Også det lys er slukket.   

Men hvad gør kirkebelysning egentlig? Hvilken opgave løser den? Skaber den 
f.eks. håb? Det burde man kunne forvente. Jeg tror nærmere, at den er med 
til at understrege kirken som en bedaget museumsgenstand, lidt på samme  
måde som når Koldinghus og Hammershus er oplyst: de vidner om (kun alt for) 
gamle dage og tager sig overbevisende ud i turistbrochurer. Deres oprindelige 
mening og betydning er til gengæld gået i glemmebogen. Så min påstand er  
altså: Jo mere blus på kirken, desto mindre fokus på kirkens indhold.  
Matematisk udtrykt: Lanterne på kirkens mure er omvendt proportional med 
kirkens indhold.  

Menighedsrådene i Skærlund og Brande har dog besluttet, at der i denne 
usædvanlige vinter, hvor vi alle har fået lidt te æ elregning, vil være lys på 
kirkerne ved særlige lejligheder, nemlig når der foregår noget inde i kirkerne 
om aftenen. Der vil altså denne vinter være overensstemmelse mellem den  
ydre form, altså kirkens bygning, og kirkens indhold, som først og fremmest 
er den nuværende levende gudstjenestefejrende menighed, mennesker af kød 
og blod og ikke mursten. Lyset vil så at sige komme indefra. Så fra et have en 
fremmedgørende og kitschet effekt på os, så vil de forskellige lyseffekter, vi 
måtte betjene os af, give os mere sans for lys og blive en tjener for bud-
skabet om, at lyset skinner i mørket, at Gud er lys, der er intet mørke i ham.  

Arne Holst-Larsen 
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Skibet er ladet med… 

3. og 4. klasses tur til Ribe. 
Fredag den 4. november tog 3. og 4. klasse til Ribe Domkirke for at deltage i 
RAMS. Denne gang under overskriften ”Skibet er ladet med…” 

Det var en rigtig hyggelig tur, hvor der blev sunget af hjertets lyst, og et par 
af eleverne blev brugt som statister i skuespillet, der blev fremført i kirken. 
Det var en fornøjelse at være på tur med jer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til Uhre Menighedsråd 

for muligheden for at  

komme til Ribe og synge. 

Hilsen 3. og 4. klasse. 
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                       4. klasse i LEGO House  
 
Fredag den 23. september skulle 4. klasse i LEGO House. Vi kørte med bus der-
over. Det tog cirka 30 – 45 minutter. Da vi kom til LEGO House var der en af 
medarbejderne der viste os rundt. Vi var i Robolab hvilket var et sted, hvor 
man skal være en biavler.  Bagefter fik vi 2,5 timer fri leg og til sidst sluttede 
vi af med hyggetime hvilket var cookies med Marabou chokolade. Det var sjovt 
og spændende at være i Legohouse. Dem der arbejdede der, var meget søde.  
Tak til LEGO house    
 
                                                                            Skrevet af Asger og Sejr 4.kl  
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                   4. og 5. kl. på HARRILD HEDE  
 
Vi startede med at mødes i skolegården, hvor vi fik refleksveste på. Lars Stig 
tog vores tasker og satte dem i bilen.  
Nu var 4. og 5. klasse klar til turen. Der var 19 km derud og 19 km hjem igen. Vi 
holdt en madpause ved Brande Badesø. Så cyklede vi igen. Der var god stemning 
på turen også da vi ankom kommet til Harrild Hede.  
Vi skulle ud til vores værksteder. Der var 2 værksteder: Jæger for en dag og 
Snitteværksted.  
På snitteværkstedet skulle man lave en fløjte. På det andet værksted, skulle 
man se et skud der blev skåret over, samt se en medarbejder skyde lerduer og 
skyde med bue og pil. Derefter skulle vi cykle hjem igen. Det var en god dag!  
                   Skrevet af Alfred og Dicte 4.  
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Velkommen til Trine. 
 

Kære Børn og Forældre  

Jeg har været så heldig at få praktik 
plads på Uhre Friskole Jeg glæder mig 
rigtig meget til at lære jer og jeres 
skole at kende.  

Mit navn er Trine, jeg er 49 år, bor på 
landet sammen med min mand. Sammen 
har vi 3 voksne drenge.  

Jeg har arbejdet i Børnehave i knap  
20 år og har altid følt mig privilegeret 
og glad for at arbejde med og omkring 
børn.  

Nu glæder jeg mig til at møde jer og 
er sikker på, at jeg får mange gode og 
inspirerende timer her på  
Uhre Friskole.  

Vi ses! Trine  

 

 

 

 

 

 

 

Hjertelige tillykke  
til Jette Marie og Steffen med deres  
lille dreng, der hedder Birk. 
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                     Halloween fest i SFO’en. 

Torsdag den 27. oktober var der inviteret til  
Halloween fest i SFO’en. 

Der var lagt op til uhygge  
lige fra morgenen af, da 
mange kom udklædte. 

Kl. 13.15 blev der åbnet for 
ballet med mørklagte ruder 
og diskorytmerne rungede 
over hele skolen. 

Tak til SFO’en for et brag af 
en fest. 
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                    Livet i Uhrskoven 
I år var alle børnene i Uhrskoven med 
til skolens sponsorløb i uge 41.  
Vi startede med fælles opvarmning i 
skolegården. Måske fik vi ikke varmet  
lige så godt op som skolebørnene, for 
da opvarmningen skulle starte, gik 
elevrådet OP PÅ TAGET. Det var vist 
det, der optog børnehavebørnene mest 

   
Men da løbet gik i gang, var alle  
meget engageret og var klar til at give 
alt, hvad de havde i sig. Under turene 
rundt i Uhre var der stor gensyns-
glæde mellem skolebørn og børnehave-
børn, hvad enten det var søskende,  
naboer eller gamle Uhrskoven børn, vi 
mødte. Der var både tid til en snak, 
imens man gik sammen, eller vi kunne 
udfordre skolebørnene til at løbe om 
kap.  
En rigtig god dag, hvor vi både  
hyggede os undervejs og samtidig fik 
samlet penge ind til vores legeplads.  

 

 

 

 

 

Dagen inden efterårsferien holdt vi  
vores traditionelle ”Meter Maraton” 
rundt om børnehaven. Vi startede med 
opvarmning både ude og inde, og så var 
vi klar til at give den gas.  

Alle startede med at løbe runder  
omkring børnehaven. De voksne talte 

runder, og børnene fik streger på deres hænder, så de selv kunne holde styr 
på, hvor meget de havde løbet og cyklet. For i år måtte man også cykle rundt, 
hvis man ville. Uhrskoven har bare de sejest børn! Efter at have løbet  
sponsorløb torsdag med skolen, løb alle børnene dagen efter i alt 36.385  
meter og cyklede 41.610 meter. Alle fik diplomer, de kunne tage med hjem og 

viser sammen med deres hænder, der var fyldt med streger   
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I  oktober har vi gjort klar til Halloween. Børnehaven er blevet pyntet med 
skelet, spøgelser, flagermus og alle mulige slags græskar.   

Det har både været lidt uuuuhyggeligt, men samtidig meget hyggeligt, fordi vi 
har kunne gå og glæder os til, at vi skulle fejre Halloweenfest mandag den  
31. oktober. Denne dag kom en masse klædt ud som alt fra monstre, skeletter 
og hekse til superhelte, prinsesser og dyr. Om formiddagen var børnene rundt 
ved aktiviteter, hvor de bl.a. skulle hjælpe med at finde skelethænder i spande 
med ulækre sager i, de kom igennem en mørkelabyrint, pyntede Halloween-
muffins og tegnede Halloween tegninger.  
Til middag sluttede vi festen af med græskarsuppe udenfor.  
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Julestue i Uhre Klubhus 
 
 

Lørdag den 19.11.2022 kl. 10.00 – 14.00. 
 

Igen i år holder Fælleshaverne & Kvindelivsgruppen julestue. 

 
Vi laver dekorationer - bager- klipper og klistrer. 

Vi får grød og saftevand - der er kaffe på kanden- til voksne. 
 

Pris kr. 50,- pr. person. 
 

Tilmelding til Esther Olesen tlf. 53286060/97187061 
 Senest 17.11.22 

  

 

 

    Husk glas/dåse til kager.  
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Den gamle Købmandsgård i Uhre 

 

 
 

 

1. søndag i advent den 27. november 

 

kan du aflevere din julesok i Den gamle Købmandsgård fra kl. 14.00-17.00 
Ovenpå i pakhuset er der julemusik og der kan købes gløgg, æbleskiver mm.  

I kørestalden sælger 5. klasse juleting. 

 

Den 11. december 3. søndag i advent. fra kl. 14.00-17.00  
kan sokken afhentes, så håber vi, julemanden har været forbi. 

 

 

Vi ses 

Den gamle Købmandsgård og Uhre Udviklingsråd 
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 AKTIVITETSKALENDER 
NOVEMBER: 

15. 1. klasse i LEGO-House. 

16. 8. og 9. klasse har terminsprøver. 

17. 3. klasse holder efterårsfest. 

18. 8. og 9. klasse har terminsprøver. 

18. 5. klasse holder julefest og har produktionsaften. 

19. Julestue kl. 10.00-14.00 - se annoncen inde i skolebladet.  

22. 2. klasse i LEGO-House. 

24. 3. klasse i LEGO-House. 

25. Juleklippedag på friskolen. 

27. Adventsgudstjeneste i Uhre Kirke med deltagelse af 3. klasse kl. 12.30. 

27. 5. klasse deltager i Jul i den gamle købmandsgård kl. 14.00. 

29. 2. klasse har julefest. 

30. 0. klasse i LEGO-House. 

30. 7. klasse har julefest. 

DECEMBER: 

1. Omfotografering klokken 12-15. 

1. 4. klasse har julefest. 

2. Krybbespil for forældre i 0. og 1. klasse. 

5.-9. 8. og 9.klasse arbejder med projektopgave. 

8. 1. klasse har julefest. 

12. 8. og 9. klasse - Fremlæggelser af projektopgave. 

13. 8. og 9. klasse - Fremlæggelser af projektopgave. 

14. 9. klasse har julefest. 

15. Julearrangement i 6.klasse. 

21. Skolen i kirke før juleferien kl. 8.00 - Sidste skoledag før jul. 

JANUAR 2023: 

4. Første skoledag efter juleferien. 

12. 100-dages fest i indskolingen. 

12. Indskrivning af kommende 0. klasse 

17.-21. Forældreuge. 

HUSK at din julesok 

kan afleveres i Den 

gamle købmandsgård 


