
Velkommen til vores to pædagoger Linda og Mette, der er startet i SFOen. Også velkommen til Filia, der er star-
tet i 7. klasse. Rasmus der vikarierer for os, får fast tjans i SFOen hver eftermiddag skoleåret ud. 
 
Tusinde tak til alle de forældre, der har været i sving på skolen de sidste to lørdage. Det er med til at gøre vores 
skole til et rart sted at være. Når jeg viser rundt på skolen for nye forældre, ansøgere eller folk fra andre skoler, 
får jeg altid meget positive kommentarer med på vejen, der handler om hvor velholdt og indbydende skolen 
fremstår. Mange nævner, at de er overraskede over den gode stand, de store lokaler og de mange muligheder, 
som de ikke har set i forbifarten på Hornsherredvej. 
 
Vi har evalueret mobilhotel-ordningen, og har valgt at fortsætte, da det fungerer fint. Vi oplever på denne måde 
ikke, at eleverne forstyrres i timerne af, hvad der tikker ind af beskeder m.m. 
 
Der er tilmeldt mellem 11-18 børn i SFOen i efterårsferien og mellem 3-6 børn i klubben sammen med Helle, 
Thomas og Rasmus. Knud har en enkelt dag. 
 
D. 23. drager 22 elever fra 9. kl. afsted til USA med Heidi, Sune og Claus, for i 12 dage at opleve først Wash-
ington DC og derefter high-school-livet i North Carolina. Der er sat andre lærere og vikarer på i enkelte timer i 
de to uger, de er væk. 
 
Efter efterårsferien skal bhv.kl.-6. kl. huske at have et par indesko med. Et par ekstra sokker er også en god idé. 
 
I denne anderledes uge arbejdes der med forskellige ting: 7.-8. kl. laver miniprojekt under overskriften Vende-
punkter, 9. kl. forbereder USA - turen, mellemtrinnet arbejder med jødedom, islam og kristendom og deres fæl-
les oprindelse. De øver sig i at lave PowerPoint.  
Indskoling har efterårstema, hvor der arbejdes med instruerende tekster, musiske lydhistorier, land-art og  frø, 
frugter og træer. 
 
På fredag d. 13. ... holder vi skolernes motionsdag. Husk en stor madpakke og idrætstøj. Der er fælles op-
start med kalorie- løb som afløses af aktiviteter på de forskellige trin.  
 
Dette års julemarked afholdes fredag d. 8. december kl. 15-18, hvor  I bedes sætte x i kalenderen. Vi vil i år  
prøve at lægge mere vægt på, at der ud over de ting eleverne har arbejdet kreativt med, også bliver vist arbejde 
med forskellige andre udtryksformer. Vi håber, vi ved at være ude i god tid, giver rigtig mange forældre mulig-
hed for at kunne deltage. 
Hvis nogle forældre har flair for at kreere dekorationer og har mulighed for at afsætte hele fredagen til det, hører 
vi gerne fra jer. Ligeledes er der også mulighed for at sælge juletræer, hvis nogle har den hobby. 
Rigtig god efterårsferie til alle. 
                   Venlig hilsen Elisabeth 
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