
               

Sensommerhilsen fra Indskolingen 
 

Kære alle forældre.  
 
Så er vi i gang, og vi er kommet rigtig godt i gang med det nye skoleår.  
 
Det første emne i værkstedsundervisningen er sat i gang, og overskriften hedder 
”Danmark”. De kommende to uger fortsætter dette emne, men for at gøre skolestarten så 
rolig som mulig for de yngste elever så skal planeterne blive i egen planet, og så er det 
lærerne, der kommer på besøg i nye Planeter. I værkstedstimerne i de kommende uger, vil 
eleverne derfor møde alle de andre lærere fra Planethuset.  
 
Trinholdene i dansk og matematik er også kommet godt i gang. De første gange, hvor 
alle nye elever skal finde frem til det rette trin, kan godt give lidt forvirring. MEN det er en 
fornøjelse at se, hvordan storemakkeren hjælper de yngste elever med at finde på plads. 
Der vil løbende, over skoleåret, blive justeret på bemandingen på trinholdene. Vi vil hele 
tiden fordele lærer- og pædagogkræfterne bedet muligt på trinnene.  

  
Som noget nyt i år har vi besluttet at vi starter op med at lave ugeplaner. På intra kan I 

finde en fane, der hedder ugeplaner. Her vil den enkelte planetlærer og trinlærer og f.eks. 
idrætslærer skrive det samme sted – i en samlet ugeplan for jeres barn. 
Vi vil med dette tiltag sikre, at I kan følge med i, hvad jeres barn har oplevet og arbejdet 
med i løbet af ugen. I ugeplanerne kan I finde alle beskederne samlet et sted. 
Vi er foreløbig i opstartsfasen, men i løbet af den nærmeste fremtid vil I kunne finde 
ugeplanerne på intra. I skal være opmærksomme på, at der sagtens kan komme 
justeringer i ugeplanerne i løbet af ugen. Vi håber med denne løsning at I kun behøver at 
søge oplysninger et sted på intra. 
 
Ang. svømning. Som I sikker er opmærksomme på, så er svømmehallen under 

ombygning. Det trækker længere ud end vi havde håbet. Det er derfor først omkring den 1. 
oktober, at svømmeundervisningen starter op igen. Vi er opmærksomme på at de 
planeter, der lige nu ”går glip” af svømning, også var dem, der mistede svømning før 
sommerferien. Vi har derfor besluttet at vi udskyder skiftedatoen. Vi plejer at bytte ved 
juletid. Således vil vi fordele svømmeundervisningen så ligeligt som muligt. Vi giver 
besked når den endelige dato er fastsat.  

 

Forældremøde tirsdag den 12.9. klokken 17 – 19 
 
Vi vil gerne invitere jer alle til forældremøde i indskolingen. Vi mødes i 
Centralrummet klokken 17.00. Her vil der være fælles information fra Helle og fra 
bl.a. skolebestyrelsen og fra sundhedsplejersken.  
Efter fællesdelen går vi i egen Planet for at høre nyt fra egne kontaktlærere.  
 
Vel mødt til jer alle.  
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4soCW8_vVAhUiD5oKHTbbC7AQjRwIBw&url=http://gammelbrydegaard.dk/blog/&psig=AFQjCNHl2P_TZOqQdeSlVv5Z6V8LyOCV3A&ust=1504077314637373
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4soCW8_vVAhUiD5oKHTbbC7AQjRwIBw&url=http://gammelbrydegaard.dk/blog/&psig=AFQjCNHl2P_TZOqQdeSlVv5Z6V8LyOCV3A&ust=1504077314637373
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4soCW8_vVAhUiD5oKHTbbC7AQjRwIBw&url=http://gammelbrydegaard.dk/blog/&psig=AFQjCNHl2P_TZOqQdeSlVv5Z6V8LyOCV3A&ust=1504077314637373
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4soCW8_vVAhUiD5oKHTbbC7AQjRwIBw&url=http://gammelbrydegaard.dk/blog/&psig=AFQjCNHl2P_TZOqQdeSlVv5Z6V8LyOCV3A&ust=1504077314637373
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4soCW8_vVAhUiD5oKHTbbC7AQjRwIBw&url=http://gammelbrydegaard.dk/blog/&psig=AFQjCNHl2P_TZOqQdeSlVv5Z6V8LyOCV3A&ust=1504077314637373
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4soCW8_vVAhUiD5oKHTbbC7AQjRwIBw&url=http://gammelbrydegaard.dk/blog/&psig=AFQjCNHl2P_TZOqQdeSlVv5Z6V8LyOCV3A&ust=1504077314637373
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4soCW8_vVAhUiD5oKHTbbC7AQjRwIBw&url=http://gammelbrydegaard.dk/blog/&psig=AFQjCNHl2P_TZOqQdeSlVv5Z6V8LyOCV3A&ust=1504077314637373


               

Grethe Krogh har sidste arbejdsdag på onsdag den 30.9. Vi vil her fra skolen gerne 

takke Grethe for det store arbejde, hun har ydet til Nordagerskolens SFO. Vi ønsker 
Grethe alt det bedste fremover. 
 
OBS - især til tidligere Stjerneskudsforældre.  

Vi har i de første uger her efter sommerferien konstateret, at en del af de yngste elever 
bliver hentet allerede klokken 13.30.  
Da eleverne var stjerneskudselever gik eleverne i SFO kl 13.30, men den normale 
skoledag slutter først kl 14.15. Vi oplever at eleverne blive forvirrede når forældre eller 

bedsteforældre, som skal hente dem, allerede kommer og henter fra klokken 13.30. Det er 
derfor en hjælp for eleverne, hvis I venter med at hente til, når skoledagen slutter.  
 
 

      
 
Til sidst et par billeder af vores nye planethaver. De første kartofler er høstet, og 
sommerens rigelige nedbør har betydet, at det hele står flot og frodigt.  

  
 
 
 
Vi nyder varmen og stemningen på legepladsen i disse dage 
 
 
Venlig hilsen fra  
Helle  
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