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Fredagsbrev 20. november 2020 
 

Klasseinfo 

Alle  

Trivselsundersøgelse 2020 
Kære forældre 

Det er ved at være tid for en frisk undersøgelse af trivslen på stedet. Vi har derfor planlagt en 

trivselsundersøgelse for skolens elever, der skal gennemføres mandag den 23. eller tirsdag den 

24. november for 0.- til og med 3- årg. og senest 30. november for øvrige elever. 

Vi vil denne gang bruge Undervisningsministeriets værktøj, som I kan læse flere detaljer om 

her. Dette er dog skrevet til forældre med børn i folkeskolen, hvor trivselsmålinger er 

obligatoriske for alle elever. 

Besvarelserne er anonyme, så det giver ikke mulighed for, at lærerne kan lave en plan for den 

enkelte elev, men vi håber, det kan vise nogle generelle tendenser, vi som lærere og I som 

forældre kan bruge til at gøre dagligdagen bedst mulig for alle. 

Vi har planlagt, at 0. – 6. årgang skal gennemføre besvarelsen sammen med deres 

forældre. Vi håber således, at det, ud over at give et samlet billede, også giver jer en indsigt i 

jeres barns oplevelse af sin skolegang. 

I skal sammen med jeres barn logge ind med deres UNI-login på National Trivsel.DK. og få 

dem til at udfylde spørgeskemaet.  

Hvis man ikke har et UNI-login (0. årg. eller ikke er vant til at arbejde med det, sidder Thomas 

og John klar til at hjælpe: 

• 0.- og 1. årg. skal kontakte John 40159912 

• 2.- og 3. årg. skal kontakte Thomas 53236363 

Øvrige elever er vant til at bruge UNI-login, men skulle der være et problem med det, så ringer 

I selvfølgelig også bare til Thomas eller John 

For 0.- 3. årg. vil vi bede jer gå ind og lave besvarelsen mandag eller tirsdag eftermiddag og 

aften. Her sidder John og Thomas klar ved telefonen. 

4.- 9. årg. har lidt længere frist, fordi vi regner med at I kan klare det uden praktisk hjælp. Vi 

vil bede jer afslutte besvarelserne i løbet af den kommende uge, så vi har alle svar mandag d. 

30. november  

Når vi skal samle viden sammen, er det vigtigt, at vi har den samme forståelse af de begreber, 

der bliver spurgt ind til. Der skelnes i undersøgelsen mellem begreberne mobning og drilleri. 

Mobning er forstået som en vedvarende/systematisk forfølgelse/udelukkelse mv. Drilleri skal 

opfattes som enkeltstående episoder eller forbigående karakter. Hjælp jeres barn til at få 

defineret deres oplevelser ”rigtigt”. 

Vi glæder os til at se og høre resultatet. 

 

Indskolingen Udeskole 

• Vi skal på cykeltur tirsdag, så medbring cykel og hjelm. 

Garderober 

• Næste fredag er sidste fredag i måneden, så husk at tømme. 

Mellemtrin Udeskole torsdag 

• Vi skal besøge planetstien i Glyngøre, så medbring godt fodtøj og påklædning efter 
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https://admin.nationaltrivsel.dk/nationaltrivsel/login?redirect=https%3A%2F%2Fadmin.nationaltrivsel.dk%2Fnationaltrivsel%2Fprepare%3Fmeasurement%3D195930022
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vejrudsigten. 

Skoletandplejen 

• Skoletandplejen kommer på besøg mandag til mellemtrinnet 

Overbygning Projektfremlæggelse for 8.- og 9. årg. 

• Eleverne fremlægger resultaterne af deres projektarbejde på mandag. 

 

Skoletandplejen 

• Skoletandplejen kommer på besøg til 7.- og 8. årg. tirsdag. 

 

Fagprøver 

• Vi flytter fagprøverne til uge 49. Der er for mange Corona-variabler i spil lige nu. 

 Der kommer en dagsoversigt med næste fredagsbrev. 

 

9. årg.  

• Skole/hjem-samtaler udskydes pga. Corona. Hvis I mener, der er en situation, hvor 

dette ikke hensigtsmæssigt, så kontakt Kåre.  

 

 

SFO-nyt 
 

Rettelse til juleferieplan 

• Juleferien i SFO starter først den 23. december og ikke 22. som skrevet i SFO-Info. 

Så ferielukket i juleferien er fra og med onsdag d. 23. december til og med søndag d. d. 3. januar. 

 

Tøm garderoben 

• Næste fredag er sidste dag i måneden, så husk at tømme garderober 

 

Juleforberedelse 

• Onsdag og torsdag i næste uge vil vi lave juledekorationer       Så de børn som kunne have lyst til at 

lave en, skal medbringe lys og evt. pynt med dertil. Vi sørger for ler, gran og skjuler.  
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Madprojekt 

 

Det var nogle rigtig gode SAMOSA’er der 

blev lavet af 3. og 4. kl.  

De fik gode anmeldelser af dem, som 

smagte dem. 

Næste mad projekt bliver ”Spændende 

Julefrokost” 

 
God weekend 

Frank 
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