
  

UJAMAA 
FÆLLESSKABET OMKRING FRISKOLEN I UHRE 

 

51. ÅRGANG                            DECEMBER   2021                                      NR. 10 

 
 

STORT TILLYKKE MED DE FLOTTE FLL-RESULTATER 

 

7. og 8. klasse har deltaget i First Lego League, og denne 
gang havde de fire flotte pokaler med hjem til Uhre  
Friskole for deres dygtige indsats i opgaverne. 

 
                            Læs mere inde i bladet om deres dag. 
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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. 

      

   

   

        

            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 sidder vi på kontoret og dagligt følger med i forhold til  
lokale, kommunale, regionale og nationale Corona-tal og retningslinjer.  
Det bevæger sig hurtigt. De tanker vi havde fra morgenstunden, kan let blive 
erstattet af nye tanker sidst på dagen. Det er en tid, hvor vi skal gøre alt, 
hvad vi kan for at følge de anbefalede retningslinjer og på samme tid tænke 
praktik og sund fornuft ind over. 
Vi gør alt, hvad vi kan – og vil gerne sige tak til jer alle for den opbakning mm., 
som vi oplever. 
Der er mange, der har været igennem den nystartede testmulighed her på  
Uhre Friskole. Flere har oplevet en næseborstest for første gang. Man kan kun 
være fuld af respekt for vores elever, som simpelthen går til opgaven med  
oprejst pande. 
Fra fredag d. 10. december bliver det også muligt at teste elever på ugentlig 
basis ned til og med 1. klasse. 
Vi sidder pt. og kigger på det forventede regnskab for 2021. Det ser sæd-
vanen tro rigtig flot ud. På trods af Corona, 2 skoleledere i en periode og  
meget mere ser 2021 også ud til at have været et flot regnskabsår for Uhre 
Friskole. Et sundt regnskab er afgørende for vores virke og med til at under-
støtte vores berettigelse som én af landets stærkeste skoler. Som bekendt er 
der altid områder, man kan udvikle sig på – og her vil vi også i den kommende 
tid kigge indad for at skabe et mere opmærksomt fokus udad. 
Fra kontoret skal lyde en varm julehilsen til jer alle  
– tak for et godt samarbejde i 2021. Vi glæder os til samarbejdet i 2022. 
Glædelig jul og godt nytår!         Hilsen Johnny. 

       Skoleindskrivning til kommende 0. klasse. 
Jævnfør ændringer i Ikast-Brande kommunes procedure med indskrivning 
af elever til kommende 0. klasse, der er flyttet til januar måned, vil Uhre 
Friskole følge trop. 

Der bliver indskrivning til 0. klasse på Uhre Friskole  
tirsdag den 11. januar 2022. 

Der er sendt invitationer ud! 

       

Hilsen Johnny 
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    FRISKOLEN  

   OMKRING JULETID: 
 

Fredag den 17. december 2021.                                
Sidste skoledag før jul.  

 

7.45         Vi mødes i klasserne og 
går      straks i kirke. 

8.00-8.45 I Uhre Kirke. 

8.45-9.35 Pause. 

9.35-11.00       
  Julehygge  
        

11.00-11.45  Pause . 

11.45-12.15  I aulaen - 
fælles dans og sang om træet.  
    God jul til alle! 

13.10   Alle har fri.   
 

SFO’en er lukket den mellem jul og nytår.  
 
 

Første skoledag efter jul. 

Den 3. januar 2022 /RETTES TIL 5. januar 2022 
Alle møder og får fri til normal tid. 
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Nyt fra bestyrelsen. 
Skolebestyrelsen har afholdt det sidste bestyrelsesmøde for i år.  
Vi kan nu se tilbage på 2021 som et særligt år her på friskolen. Vi startede 
året med Corona nedlukning sammen med hele Danmark, men hen over foråret 
fik alle børnene lov til at komme tilbage i skolen igen. Endelig da vi nåede  
sommeren, fik vi lov til at holde arrangementer og møder igen uden afstand.  
Efter sommerferien vendte vi tilbage til en normal hverdag igen, og der måtte 
undervises på tværs af årgangene, lejrskole på Samsø og motionsdøgn var bare 

lidt af det, vi fik tilbage  

Men 2021 betød også, at vi måtte sige farvel til vores dygtige skoleleder Kent 
igennem hele friskolens levetid. Det var nogle fantastiske dage, hvor børnene, 
forældre, personale, bestyrelse og venner af huset fik sagt pænt farvel til 

Kent. Dermed blev Kent sendt godt afsted på sit otium  

Så kunne Johnny mandag den 1. november sætter sig i stolen som den nye  
skoleleder af Uhre Friskole, og vi går helt bestemt en fantastisk fremtid i  
møde her på verdens bedste skole. 

På årets sidste møde vendte vi budgettallene for 2022. Det fremskrevne  
budget er resultatmæssig en smule påvirket af, at der har været små årgange 
på skolen, samt at der er kommet nye regler på børnehaveområdet. Fremover 
skal børnene først til at starte i børnehave når de er 3 år i stedet for 2,9 år, 
hvilket vil betyde, at vi kommer til at have færre børn i en periode i børne-
haven. Der er flere udgifter til lejr, da hele skolen skal afsted på fælleslejr til 

april 2022  

Der arbejdes på, at Uhrskoven skal have en ny legeplads, dette arbejde fort-
sætter i 2022. Det er forældrerådet, pædagogerne og legepladsudvalget i  
børnehaven, der er ved at udarbejde et udkast og plan til, hvordan ønskerne til 
den nye legeplads skal være. 

Vores elever er kommet hjem med 4 pokaler for deres deltagelse i FLL.  
Vi havde også elever med til Edison, hvor et hold gik videre og blev blandt de 10 

bedste. Det var bare så flot og kæmpe holdindsat af lærere og elever  

Uhre Friskole vil også i 2022 fortsætte med at være synlig i lokalområdet samt 
vi vil bruge Link-In og Facebook som kontaktflade til omverden.  
Tak til jer alle sammen for at være med til at fortælle den gode historie om 

vores helt fantastiske sted, og hvad vi kan byde på som skole og børnehave  

Fra bestyrelsen vil vi ønske alle elever, ansatte, forældre og andre med tilknyt-
ning til Uhre Friskole en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

På vegne af bestyrelsen Puk Holm Schnedler 
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FORÆLDREDAGE  - OGSÅ OM LØRDAGEN i uge 3.            
De årlige forældredage afholdes: 

Fra tirsdag den 18.01.2022 til lørdag den 22.01.2022 

           

ALLE ER VELKOMNE  -  OGSÅ HVER DAG   
-  OGSÅ HELE DAGEN! 

 

Det indskærpes, at eleverne har mødepligt - også lørdag!  

 

UNDERVISNING LØRDAG:  

På grund af weekenden slutter vi alle klokken 11.45. 

Alle møder til morgensang klokken 7.45 

2 lektioner 

Pause 9.15-10.15. 

2 lektioner 

Slut 11.45 

Det enkelte team sammensætter en dag med hovedvægt på hovedfagene. 

Da skolebusserne ikke kører lørdag, beder vi jer selv tage børnene med til og fra 
skole, aftal evt. samkørsel med naboen.  

 

EKSTRA FRIDAG: 

Som kompensation for lørdagen har eleverne fri mandag den 24.01.2022.  

FRITIDSORDNINGEN ER OGSÅ MED: 

Mandag den 24.01 er der åbent hele dagen. Skulle der for en enkelt elev, som ikke 
er tilmeldt fritidsordningen, opstå pasningsproblem denne dag, bedes skolens SFO 
underrettet, senest den 18.01. Så skal vi nok finde en løsning. 

 

SKAL DE SMÅ MED? 

I er velkomne til at medbringe mindre søskende, men det vil være uhensigtsmæs-
sigt at tage dem med ind i klasserne. I stedet tilbyder vi lørdag den 22.01 at lave 
gratis børnepasning. Vi har lejet et par tidligere skoleelever, der vil passe børnene 
denne dag. 

Tilmelding med angivelse af antal og ca. tid afgives til Jannie senest den 18.01.  
Benyt tilmeldingskuponen nederst næste side. 

Pasningen oprettes kun, hvis der er mindst 5 børn tilmeldt. 
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FÅ EN KOP KAFFE 

I frikvarteret sørger støtteforeningen, Uhre Friskoles Venner,  for at der er brød og 

kaffe på kanden. Dette sælges til overkommelige priser. 

 

MÅ JEG KIGGE IND I ANDRE KLASSER? 

Ja – du må gerne besøge andre klasser end netop den,  

dit barn går i. 

 

    KOM  KOM  KOM  KOM 

Benyt dig af chancen. Mød andre forældre på friskolen. Se, hvad der sker netop nu 

- få masser af stof til snakken med dit barn. Disse dage behøver du i hvert fald ikke 

at stille spørgsmålet: ”Hvad har du oplevet i dag?” 

 

                      Vi glæder os til at se netop dig på Uhre Friskole. 

Tilmelding til gratis børnepasning lørdag den 22.01.22 - afleveres til Jannie 

senest den 18.01. 

Hvis du ikke senest den 20.01. har hørt noget, gennemføres pasningen. 

 

——-—————————————— klip————————————————- 

Jeg tilmelder følgende til pasning lørdag den 22.01.2022: 

Navn:        Alder:   Ca. fra kl. til kl.: 

 

___________________________   ____________ _____________ 

 

___________________________  ____________ _____________ 

 

Dato:__________ Underskrift______________________ Tlf.:___________ 
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First Lego League. 
Efter at have afholdt FLL på hjemmebane sidste år var vi i år helt klar 
til igen at skulle til Herning og vise alt det, der var blevet arbejdet på de  
sidste mange uger. Tidlig lørdag morgen summede skolegården af liv - TAK TIL 
ALLE DE MANGE FORÆLDRE DER TILBØD AT KØRE. Da vi kom til Herning, 
var det tid til at sætte de flotte stande op. Vores grupper havde virkelig lavet 
nogle fine stande med en masse kreative forslag til plancher.  

Kl. 9.00 var der indmarch og præsentation, Kåre fra ”Store Nørd” var vært og 
skulle lede os igennem dagen.  

I løbet af dagen skulle hvert hold igennem 3 præsentationer (teknologi,  
projekt og kerneværdier) samt 3 kørsler på robotbanen.  

Det kræver sin mand (eller skoleelev) at kunne gå ind i et lokale og fremlægge 
for fremmede voksne mennesker, der til dagligt arbejder hos Lego, Siemens, 
Herning kommune eller Herningsholm. Men vores elever var super seje - og de 
fik en masse rosende ord med fra dommerne.  
Det var svært at vente på resultaterne til slutningen af dagen….. 

På robotbanen gik det også godt. Her viste vores små fine robotter, at histori-
en om David og Goliat stadig var gældende. Selvom vores elever havde betyde-
ligere mindre robotter end mange af de andre hold, kørte de godt og sikkert. 
Grunden til de små robotter er, at vores elever har brugt LEGO Spike til at 
bygge deres robotter - dette indeholder nogle gode moduler, der gør det  
hurtig og let kan bygge deres robotter. 

Da vi kom til kvartfinalen, var alle 5 
hold gået videre (i alt 8 hold gik  
videre). Da vi kom til semifinalen, 
var to af holdene gået med videre 
(The green team og Purple Pirates). 
Finalen stod mellem Jyderne fra 
Lindbjergskolen og vores Purple  
Pirates.   
Efter to spændende gennemkørsler 
blev det Jyderne der vandt  - men 
en superflot 2. plads til holdet fra 
Uhre. Drengene havde is i maven. 
De havde nemlig lavet en rute/et 
program, der kørte en lang tur på 
sensor. Derfor skulle de ikke skifte 
program og værktøj så ofte.  Det 
var få point der skilte dem.  
Flot arbejde af alle holdene. 
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Til præmieoverrækkelsen skulle der deles pokaler ud for de forskellige 
fremlæggelser (kerneværdier, projekt og teknologi), en vejleder-pris, 
en særlig ”Herning-pris” for bedste pit, samt den store Champion-pris. 

Til Herning-prisen var alle de 3 nominerede Uhrehold (så vejlederne blev hur-
tigt tilgivet for de gange, vi havde bedt dem om at lave noget om).  
Vinderne blev The green team.  

Til kerneværdi-prisen der jo bl.a. handler om samarbejde, teamwork og  
innovation var der igen 2 Uhrehold nomineret. Her blev det Anacondas, der 
rendte med pokalen. 

Purple Pirates fik også en 2. plads i teknologikategorien, og The green team 
snuppede 2. pladsen i projektprisen samt en nominering til Champion prisen. 

Det var nogle trætte, glade og stolte unger, der igen kunne køre mod Brande/
Uhre – og nogle trætte, glade og stolte vejledere, der kunne give både den  
nuværende og forhenværende skoleleder besked om, at vi måske gerne ville  
låne et par minutter til morgensang om mandag, at vores elever havde opført 
sig til UG med kryds og slange. OG at vi snupper en tur mere næste år,  
man bliver nemlig ret bidt af det der LEGO. 
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Glade vindere, der var helt i 
FLL-stemning. 
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Projekt Edison 2021 
 

Endnu engang kan vi lægge et veloverstået Projekt Edison bag os.  
6. klasse har igen i år præsteret rigtig flot og (forhåbentligt) lært en masse om 
vores fantastiske skole. 

Årets tema var ”Klima – hvordan kan DU gøre en forskel?”  

Som elev i 6. klasse kan ethvert individuelt klimatiltag føles som en dråbe i havet. 
Derfor valgte vi at twiste temaet en smule. Temaet blev i stedet: ”Klima – hvor-
dan kan VI gøre en forskel på vores skole?” 

I alt 5 grupper har arbejdet med forskellige områder af skolen. Nogle har kigget 
på, hvor mange elever der bliver kørt i skole. Herefter har de regnet på, hvor 
meget CO2 der kan spares, hvis flere benyttede bus eller cyklede. Andre har  
kigget på bæredygtig skolemad. Andre igen på opvarmningen af skolen. En gruppe 
har kigget på vores elforbrug, og en sidste gruppe undersøgte om det var muligt, 
at genbruge vandet fra vores pool. 

Grupperne har idegenereret, undersøgt, skabt en stand og pitchet deres ideer. 
Alt sammen som forberedelse til lokalfinalen i Herning.  

På konkurrencedagen drog vi alle til Herning, hvor eleverne skulle præsentere  
deres ideer for en række dommere, som bestod af 2. års elever fra innovations-
klasserne på HHX. Her lykkedes det holdet, som arbejde med genbrug af vand at 
tage førstepladsen og kvalificere sig til Landsfinalen.  
Fulde af sejrsrus vendte vi tilbage til skolen, og her blev der arbejdet videre 
med projektet. Både Cuno, Hanne og Lars-Stig blev involveret, da gruppen  
manglede detaljer om økonomi og VVS-installationer. 

Grundet Corona blev finalen 
afholdt online, og med alle  
erfaringerne fra hjemme-
undervisning, cruisede  
gruppen sig igennem deres 
præsentationer i fornem stil.  

Resultatmæssigt ved vi kun, 
at gruppen havnede i top ti. 
Men hvad svarer det så til?  
Vi ved, at der på landsplan var 
tilmeldt ca. 3000 hold.  
At være blandt de ti bedste 
må være en præstation man 
kun kan være stolt af.  

Både for proces og resultat er 
der i hvert fald rigtig meget ros fra læreren.                        
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      0. og 1. og 5. klasses Krybbespil i Uhre Kirke. 
Igennem hele efteråret har 0. og 1. klasse i musik haft fokus på fagter og  
rytmer, som vi skulle bruge til sangene i vores krybbespil.  

Vi fik hjælp til at holde scenetæppet samt korstøtte fra 5. klasse, som er  
vores venskabsklasse. 

Et skønt samarbejde mellem tre klasser. 

Dette gjorde, at vi den 3. december kunne opføre ”Stjernen fortæller” i  
Uhre kirke for 2 gange næsten fyldt kirke. Vi fik med sang, musik og krybbe-
spillet fortalt juleevangeliet og skabt en fantastisk julestemning. 

Tak til alle jer der kom og var med til at give børnene en fantastisk oplevelse 
af at stå på en scene og give den fuld gas. 

 

                            De bedste julehilsener fra 0., 1. og 5. klasse  

                                       Jette, Dorthe og Helle 
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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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7. klasses julekalender 
 

Traditionen tro laver 7. klasse igen i år en lille julekalender.  

Tidligere har der været videofortællinger om julen, der har været et par år 
med at give julen tilbage, men i år har vi lavet en Coronavenlig julekalender.  

I år har 7. klasse lavet små konkurrencer til eleverne på Uhre Friskole og  
børnene i Uhrskoven.  

Konkurrencerne er eksempelvis tegnekonkurrencer, gæt hvor mange peber-
nødder der er i glasset, led efter nisser på skolen, gæt en sangtitel samt meget 
andet.  

Eleverne fra 7. klasse fortæller på skift om dagens opgave til morgensang og 
kårer hver dag også en vinder.  

Vi glæder os til en hyggelig december. 
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   Tre røde nisser. 
Jeg har lige sendt en lille pakke til min yngste datter. Hun har 
købt hus sammen med kæresten og flytter ind lige før jul. Nede i 
min kælder står et par kasser med ting, som hun efterlod her, da 
hun flyttede hjemmefra – nu flytter de snart fra vores kælder til 
loftet i deres hus. Sådan slap vi også af med nogle kasser, da 
hendes søstre fik et ”rigtigt” hjem. I den lille pakke er der et par 
chokoladehjerter, et brev med gode ønsker og tre røde nisser af 

karton. Det er dem, min klumme denne gang handler om. 

De tre nisser har hængt i mit køkken hele december, lige siden Sophie gik i børnehave. 
Hun har selv klippet og tegnet. Og vi har mange gange undret os over, hvorfor den ene  
nisse var sur, den anden nisse græd og kun den midterste nisse smilede – med en enkelt 
tand. I mange år hang den i et hjørne sammen med juleuroer, som hendes storesøstre 
havde lavet for længe siden. De sidste år har juleuroen med de tre nisser den hængt ale-
ne. De andre søstre har fået deres! 

De tre nisser minder om, at jul ikke kun handler om traditioner, men også om relationer. Vi 
starter ikke forfra med julepynten hvert år – der er noget, der har sin bestemte plads. Der 
er noget, der bliver hentet frem, selvom det objektivt set ikke er noget særligt. Det er  
måske ikke engang særlig pænt. Men det minder os om noget. Min mormor havde f.eks en 
svensknøgle klippet i papir hængende på sit lille juletræ. Det var en af mine fætre, der  
havde givet hende den, så hun kunne ikke drømme om at kassere den. Jeg har også nogle 
mærkelige små papstykker, der skal op på juletræet. Det er svært at se, hvad de helt  
præcist forestiller – men det er mit barnebarn, der har klippet og klistret og givet mig 
dem. Og sådan forestiller jeg mig, at der hænger mange forskellige ting rundt omkring i de 
små hjem – perleplader – skæve julehjerter – mærkelige nisser og så videre - og vidner 
om, at jul ikke bare handler om den fineste pynt og de dyreste gaver – men at jul først og 
fremmest minder os om, hvordan vi er forbundet med hinanden på alle mulige måder, og 
at vi husker hinanden og husker tilbage gennem årene, når vi ser de skæve og skøre ting, 
der også fylder huset i december. 
… Og nu er jeg lige ved at fortryde, at de tre nisser er sendt til Århus. Men forhåbentlig  
bliver de hængt op i det nye hus som et bindeled mellem barndom og det nye liv som  
voksen i eget hus.. 
Glædelig adventstid!                     Anne Dolmer  
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                             Afslutning for minikonfirmander. 

Første søndag i advent afsluttede minikonfirmanderne deres forløb sammen med Rie og 

Helle. 

Minikonfirmanderne var aktive i gudstjenesten ved at læse ind-og udgangsbøn, de tændte 

lys i adventskransen til salmen Det først lys er ordet… De sluttede af med at synge for os: 

Du som gi’r os liv og gør os glade. 

Efter gudstjeneste fik de deres bøger og ting med hjem, og der var kaffe, juice og julegodter 

til alle i kirken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julens gudstjenester i Skærlund og Uhre kirke. 

Den 24. december: 

Skærlund kl. 14.30 ved Arne Holst-Larsen 

Uhre kl. 16.00 ved Anne Dolmer 

 

Den 25. december: 

Skærlund kl. 8.30 ved Arne Holst-Larsen 

Uhre kl. 10.00 ved Anne Dolmer 
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                       0. KLASSE I LEGO HOUSE. 

 

Der var godt nok mange  
legoklodser at bygge med. 

 

 

 

Det var godt at være flere om at 
finde ud af, hvordan man skulle  
gøre. 
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                1. KLASSE I LEGO HOUSE. 

 

 
Biler skulle bygges, så de kunne 
køre længst. 

 

 

 

 

 

 

LEGO-mennesker kunne 
designes på alle mulige 
måder. 
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Den store hvide kasse - 

eller en anden måde at arbejde med rumfang på. 
På lærerværelset stod der, i en lille uges tid, en stor hvis papkasse - uden logo 
eller andet der kunne afsløre indholdet. Mandag den 29. november flyttede 
kasse op i 7. klasse (i matematiktimerne), og her blev indholdet også afsløret.  
I kassen var der en række forskellige produkter fra OK snacks i Ejstrupholm. 

7. klasse er nemlig blevet stillet en helt særlig opgave - de skal komme med 
ideer til ny emballage til produkterne, samt fremstille en prototype. For at 
fremstille sådan ny emballage er det nødvendigt at kunne regne rumfanget af 
den eksisterende emballage ud, samt sikre sig at den nye emballage har samme 
rumfang. Eleverne skal til denne opgave lave skitser, målestokstegninger, 3d 
tegninger i Geogebra, beregne overfladeareal og fremstille en udfoldning.  
Alt sammen for at kunne lave en prototype. 

Eleverne er gået til opgaven med stor iver - og vi glæder os til at kunne  
præsentere vores ideer for OK snacks. Her ud over glæder vi os naturligvis  
også til at prøvesmage produkterne – når vi er færdig. 

 

BABY HOS KENNETH. 
Fredag den 19. november blev lille 
Clara født. 

Hun er efter sigende meget nem og 
ved allerede, at det gælder om at 
spise og sove. 

Hjertelig tillykke med den søde lille 
pige til Charlotte, Kenneth og 
drengene. 
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         SFO’en i december 

 

Tak til alle der kom forbi i SFO’en for at lave juledekorationer og julehygge. 

Vi benyttede lejligheden med gæster i huset til at samle ind til Børns Vilkår 
denne eftermiddag.  

 

Vi har sendt 1590 kr. afsted til Børns Vilkår 

     - Tusind tak for jeres flotte bidrag! 
 
 

I december måned må dem, der har lyst, lave hemmeligheder. 
Vi skal også spille julebanko på en anderledes måde…. 
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Konkurrence 

 

”Hvem kan gætte, hvor  
mange skumnisser, der er i 
glasset?” 

 

Det lykkedes for Gry i 
0. klasse. Tillykke! 



25 

                   Uhrskoven i december 

Juleklip med bedsteforældrene 

I Uhrskoven havde vi inviteret vores bedsteforældre til juleklippe-

dag. Vi startede med fællessang på Bjerget, og det var dejligt med 

julesange for alle.  

Derefter fordelte vi os rundt på stuerne og fandt lim og saks frem. 

Børnehaven er blevet pyntet så fint med alt det julepynt, vi fik lavet.  

Der var en dejlig summen rundt i hele børnehaven, og flere fik  

hygget med et brætspil sammen med bedsteforældrene.  

Vi sluttede også 

af med sang på 

Bjerget. Tak for 

en hyggelig dag, 

og tak fordi I  

kiggede forbi.  
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Hvor finder vi et juletræ? 

Rød gruppe tog på tur, og de var ude på en  

mission. Julemanden havde tabt vores jule-

træ på vej til Uhrskoven. Heldigvis vidste de, 

at der skulle ledes nede i Naturparken efter 

den, for Lars-Stig havde givet os en ledetråd.  

Gå-rækken gik ned gennem byen, og så skulle 

der kigges godt efter. Heldigvis er  

Uhrskovens børn nogle af de sejeste, vi  

kender. De ledte og ledte, og til sidst fandt 

de juletræet. Det kom op i trækvognen og kørt med tilbage. En lille pebernød 

blev der også tid til på turen. Nu står træet i garderoben og pynter så fint.  

Julenissen Jes var på besøg  

Den 1. december fik vi besøg af Jes. Han havde sin guitar og nissefløjte med. 

Alle de gode julesange blev spillet, og vi dansede rundt i aulaen til god musik. 

Skolen havde pyntet deres store juletræ derinde, så det kunne vi danse rundt 

om, og det var sjovt.  
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               Nytårskur i Den gamle købmandsgård 

 

    Vi holder igen i år Nytårskur i  

Den gl. Købmandsgården.  

2. januar 2022 kl. 14.00 

 

Mød op til 1 times frisk gåtur, hvor både børn og  

voksne er velkommen. 

 

Vi slutter af i købmandsgården, hvor der vil være lidt 
at varme sig på. 

 

Pris voksne 25. kr. 

Børn 10. kr. 
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 AKTIVITETSKALENDER 
DECEMBER: 

17. Sidste skoledag før juleferien. 

18.- 2.jan. 2022 Juleferie. Begge dage inklusiv. 

JANUAR 2022: 

2. Nytårskur i Den gamle købmandsgård kl. 14.00. 

5. Første skoledag i 2022 - med fremmøde på skolen. 

10.-14. Valgfagsuge for 8. klasse. 

10.-14. Praktikuge for 9. klasse. 

13. Nytårskur i 8. klasse. 

14. Fejring af 100 skoledage. 

18.-22. Forældreuge - også om lørdagen - Se inde i bladet. 

24. Skolen holder fri. 

FEBRUAR: 

4. Forældrerengøring klokken 15.00-18.00 

5. Forældrerengøring klokken 9.00-12.00 

9. Mentorsamtaler i overbygningen. 

12.-20. Vinterferie - begge dage inklusiv. 

21. Kulisseaften i 6. klasse. 

25. Fastelavnsfejring på friskolen. 

 

5. klasse er begyndt at tænke på, at det er dem, der står for 

Danmarksindsamlingen 2022 på Uhre Friskole. 

I hele januar måned modtager vi med glæde jeres flasker og 

dåser med pant som donation til indsamlingen.      

                   På forhånd tak! Hilsen 5. klasse. 


