
Maj og juni 2022 

 

 

Nyhedsbrev 

 

Skolens fødselsdag 

Først og fremmest tusind tak for opbakning og festlig deltagelse ved skolens fødselsdag, som vi fejrede den 

29. april. 

Vi nød at have skolegården og huset fyldt med voksne og børn og glædede os over, at så mange havde lyst 

til at møde op. 

Tak til forældrerådet for initiativ, indsats, kaffe og input til dagen. 

Sidste skoledag og eksamen 

Fredag den 20. maj er det 9. årgangs sidste skoledag. Vi fejrer dagen med fælles morgenmad for alle fire 

klasser i kantinen, og herefter er der karameludkastning fra balkonen og lege på Israels Plads. Klokken 

11.50 forlader 9. årgang skolen for at spise frokost sammen klassevis. 

Efter sidste skoledag begynder eksamensperioden. I år i en reduceret udgave, men alle elever skal op i 

mundtlig dansk og mundtlig engelsk. 

Vi ved, at vores elever vil gøre sig umage, og vi ønsker dem al mulig held og lykke med deres første 

eksaminer.  

Fagdage 

Fra den 7. juni til 22.juni vil skemaet, som vi har kendt det ind til nu dette skoleår, blive brudt op. Der er på 

skolen tradition for dette, og formålet er at give rum til faglig fordybelse, ture ud af huset, årsprøver for 8. 

årgang med mere. 

Elever til og med 5. klasse vil have skoledage fra klokken 8.00 til 13.00 og 6. til 8. årgang fra klokken 8.00 til 

14.00. Der kan være afvigelser i forbindelse med ture ud af huset, årsprøver med mere. Det vil I blive 

orienteret om. 

Sommerindledninger og dimission 

Der vil være sommerindledninger for 0. til 7. klasse den torsdag d. 23. juni her på skolen. Zahlitten har 

åbent som vanligt. Der er ikke undervisning for 0. til og med 7. årgang d. 24. juni. Zahlitten vil have åbent 

fra klokken 7.30 til 16.00 den 24.juni og fra 7.30 til 17.00 mandag til torsdag i uge 26. Fredag i uge 26 er der 

åbent 7.30 til 16.00. Læs mere i Zahlittens nyhedsbrev. 

Dimission for 9. årgang er fredag d. 24. juni. 8. årgang deltager i dimissionen. 

Når vi nærmer os sommerindledningerne, vil I få mere detaljeret information. Invitationer til dimission i 

Tivolis koncertsal er sendt ud til 9. årgang og deres forældre. 



 

Morgensang  

Vi nyder vores morgensang, og det er dejligt, at så mange forældre har lyst til at deltage. Vi vil dog bede jer 

om at respektere, at festsalen er mobilfrit område for børn såvel som voksne. 

 

Rikke, Christoffer og Mona 

 

 

 


