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NYHEDSBREV 

FEBRUAR 2022 

 
VIGTIGE DATOER: 
25. februar: fastelavnsfest på skolen  
3. marts: forældremøde i Børnehaven 
5. april: Generalforsamling for Børnehave, Børnebolig og 
Friskole 
7. april: Skolefest   
11. maj: Forårskoncert 
18.-20. maj: skolebytte 
11. juni: arbejdslørdag 
24. juni: sidste skoledag 
Uge 29-30: Børnehave og Børnebolig sommerferielukket 
8. august: første skoledag 
 

 

Kære forældre og elever. 

2022 er nu godt i gang, og vi har taget hul på februar – den sidste vintermåned i denne omgang. Vi mærker 
allerede, hvordan dagene gradvist bliver længere. Det er lyst, når skoledagen begynder, forårstegn anes i 
naturen, eftermiddage med sol føles endda som forårsdage. Så vi kan se fremad mod den lysere og 
varmere tid. 

Efter vinterferien er vi tilbage til alt det, vi kender, og som vi glæder os til at byde velkommen igen. Fra 
mandag den 21. februar starter vi med morgensang kl. 8.00. Morgensang er mandag til torsdag hver uge. 
Fredag den 25. februar har vi fastelavnsfest. Her er der et særligt program for dagen, som bliver tilsendt jer 
fra Fastelavnsudvalget. Så husk – ingen fredagsspisning den 25. februar. Første fredagsspisning er altså 
fredag den 4. marts. 

Skolefesten afholdes som tidligere skrevet IKKE den 11. marts. Den er 
flyttet til TORSDAG den 7. april. Det betyder, at vi starter 
skolefestforberedelserne fredag den 1. april. Fredag den 8. april 
(dagen efter skolefesten) vil være en lidt anderledes dag. Den får I 
information om senere.  

Dog er der ikke fredagsspisning den 1. april og den 8. april. 

 

 

 



Generalforsamling: 

Og husk at skrive den 5. april kl. 19.00 i kalenderen. Her afholdes den 
årlige generalforsamling, hvor I alle er meget velkommen.  

Årets første ferie banker på døren, og jeg vil her ønske jer en dejlig 
uge. Nyd det lille afbræk fra hverdagen. Nyd samværet og muligheden 
for at være sammen. Læs en bog, nyd naturen, en kop varm kakao, 
inden forårsvarmen begynder sit indtog og inspirerer os til andre 
aktiviteter.  

Med ønsket om en dejlig vinterferie til jer alle. 

Med venlig hilsen 

Thomas 

 
 

FRA BØRNEHAVEN OG BØRNEBOLIGEN 
 
Vores vandskade er nu under udbedring, - og vi er lovet at stuen står klar til 
1.marts. Det glæder vi os rigtig meget til. 
 
Vi oplever selv, at vi er kommet godt fra start i forhold til lige pludselig at 
være mange nye børn og forældre, - samt nyt og gammelt personale, der 
lige skal finde hinanden i en travl hverdag. En hverdag hvor corona 
stadig har det med at bryde ind og ændre på 
“dagsorden”. 

Fx havde vi inviteret til forældremøde d.27.1.22, - det måtte vi 
aflyse p.g.a. meget sygdomsramt personale, - forældre og børn.  
I det hele taget skal der lyde en stor tak til jer forældre for jeres måde at støtte os 
på, - når vi i perioder bliver presset. I er mega gode til at give besked omkring 
smitte, - følge op med testning, - og give ekstra fri, hvis muligt. 
Forældremødet afholdes istedet d.3.marts - og med samme dagsorden og samme 
tidspunkt. 
 
Med den store tilgang af børn er der pludselig ved at være godt fyldt op hos ældste 
gruppen og årgang 2018 hos yngste gruppen. 
Der er stadig god plads hos mellem gruppen og den alleryngste årgang 2019. 
 
Fra efter vinterferien regner vi med, at Simone fra Børneboligen kan være med om mandagen hos de 
ældste børn, således at børnene er godt bekendt med noget af Børneboligens personale, når vi starter før 
skoleforløbet. 

 
Vi vil i personalegruppen den næste tid have fokus på, hvilke regler vi 
egentlig har i børnehaven. I første omgang skriver vi alle regler op, - 
næste proces vil så være at debattere den pædagog faglige årsag til vi 
har reglen, - opfylder reglen det formål den er lavet for at opfylde. 
Det er således også en måde at forholde os nysgerrigt og ikke mindst 
kritisk i forhold til vores praksis, - og forholde os til om noget måske 
skal ændres i vores praksis.  
I Børneboligen mærker vi også den positive tilgang, der har været af 

nye børn og forældre til os. Heldigvis møder vi mange af vores nye forældre i forbindelse med afhentning af 
børn. 



Derfor kan vi høre og mærke der er lidt uklarhed omkring, hvordan 
man gør hvad her hos os. Fx hvor, hvordan og til hvem giver man 
besked om legeaftaler. 
Det bliver der lavet et lille skriv om og sendt med børnene hjem, -og 
håber det vil være en hjælp.  
 
I den nærmeste fremtid, vil vi så småt i personalegruppen lægge 
rammen for vores efterhånden mangeårige tradition MBB. 
Børnene vil selvfølgelig blive inddraget i processen, så snart det giver 
mening. 
Som nævnt i lokalnytten, så har vi fået 

tilført personale som kan noget med musik, sang og rytmer. Det kunne vi 
godt tænke os at få sat i spil på en fed måde. 
 

Derudover har vi forskellige overvejelser om 
pædagogiske aktiviteter, -vi gerne vil have sat i søen 
hen over foråret. 

Mere om det, når vi kan være mere “klar i spyttet”.   
Indtil da nyder vi, at børnene som dyrene så småt er 
ved at komme i forårshumør, - det er bar så dejligt    
 
De bedste vinterlige hilsner herfra, - håber I der har vinterferie må få en fantastisk 
ferie, - og de der skal være på arbejde og i pasning, må få nogle fede og hyggelige 
dage. 

mvh 
Yrsa 
 

BØRNEHAVEKLASSEN 
I 0. Klasse har vi i idræt haft redskabs-gymnastik, 

hvor vi har 

trænet 

kropsspænding, 

kolbøtter, 

saltoer og 

hoppet 1000vis 

af hop på 

teamtrack. Vi 

blev alle rigtig 

dygtige og fik 

masser af sved på panden.  

Annette 

3. KLASSE 
Endnu engang blev 
vores skoledag 
forandret efter 
juleferien. Klasserne 
måtte ikke arbejde på 
tværs pga. Coronaen, så der har ikke været 
fællestime og fællesdage mellem juleferien og 
vinterferien. Som altid har vi prøvet at få det 
bedste ud af den nye situation. 
3. Klasse har bl.a. været i gang med at skrive 
kunst-eventyr. Det er endt ud med 9 fine eventyr, 
med illustrationer.  
Som afslutningen på forløbet har klassen læst 
deres eventyr op for 1. Klasse. 
Hanna

 
 

4. KLASSE Vi 

har arbejdet med emnet “gys og gru”. Her er 
produceret plancher, papkasse-scener og skrevet 
uhyggelige historier. Altsammen mundet ud i en 
udstilling i klassen og mundtlig fremlæggelse. 
Kreativiteten og samarbejde var i fokus.  
 
 



 
 

             4. & 5. KLASSE HØVDINGEBOLD 
 

Torsdag uge 6 mødtes TTF’s 4.+5. 
Klasse med Brædstrup skoles 5. 
Årgang hvor dagen stod på 
høvdingebold-turnering. En skøn dag 
med god energi og høj stemning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. KLASSE I HÅNDVÆRK OG DESIGN 
Egentlig skulle vi sy - men de nye symaskiner lader vente på sig - som så 
meget andet. Så der blev “gravet en gammel sag” frem af gemmerne.  

Den er dog stadig højaktuel og lige så skøn at lave, som da jeg selv var 
barn og havde håndarbejde i skolen.  
 
“Garnsprutten” - hvor vi vikler og fletter tykke fletninger. Det var nu sin 
sag for de, som ikke rigtig havde prøvet at flette før - eller som havde 
glemt det igen. Men da vi kom igang. blev der i den grad lavet sprutter i 
alle størrelser og farver. Skønt når “børn bliver børn” igen og for en 

stund, glemmer både telefoner og TikTok og i stedet går rundt og snakker for en garnsprutte :-) 
/Jette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILLEDKUNST 6 KLASSE 
Stærk kaffe, gamle mælkekartoner, ståltråd, køkkenrulle, træ, gips og en smule sort maling.  
Alle de materialer har 6. klasse har været i gang med at bearbejde til en flot ny udsmykning til vores nye 

bibliotek. 🤗     
MENNESKER I BEVÆGELSE 

Når en klasse laver et gennemarbejdet projekt, der bliver en fast del af skolens udsmykning, holder jeg altid 
en fernisering, med tale og lidt godt til ganen.  
Hanna 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
UGLET HÅR OG BALLONFIS 
Ugerne op til vinterferien har for Mellemhjuls vedkommende stået i 

elektricitetens tegn i naturfagstimerne. Det ene 
værksted har sat fokus på den statiske elektricitet, 
og her er der både blevet snakket fagligt indhold 
og delt historier om børnenes egne oplevelser 
med de små stød. 
 
For at skabe sammenhæng mellem teori og 
praksis har vi leget en masse med balloner. Vi har uglet håret og sat balloner 
fast på vægge og tavler, lavet magi-tricks med balloner og kuglepenne, afbøjet 
vandstråler og lavet 
ballonræs i hold. 
Det er nu dejligt, når læring 
kan ske gennem legens 

umiddelbarhed i selskab med glade, grinende unger. 
Rikke 

 



PROJEKTOPGAVE 7. OG 8. KLASSE.  
I uge 3 lavede 7. og 8. klasse projektopgave. Projektopgaven er tværfaglig og eleverne er selv med til at 
formulere deres problemstilling. Overemnet var i år “forandring og konsekvens”. Inden ugen havde vi 
brainstormet på mulige underemner, og der blev f.eks. arbejdet med emnerne klimaforandringer, 
identitetsdannelse, racisme, krigsveteraner, pandemier og corona, atomkraft samt seksualitet. Der blev 
ligeledes udarbejdet kreative produkter.  
Vi så mange flotte fremlæggelser, og der blev arbejdet godt i ugen på trods af, at en del blev ramt af 
sygdom. Der blev arbejdet hårdt og med gå-på-mod på tværs af klasserne, og det var skønt at opleve. Vi 
arbejder med projektopgave igennem hele storehjul, og det er dejligt at opleve, at eleverne kan trække på 
de erfaringer, de gør sig fra gang til gang.  
Rikke og Katrine.  
 

 

TYSK I 8. KLASSE. WER BIN ICH? 
Vi øver tysk tale, som indimellem kan være en stor udfordring. Makkeren skal 
med så mange tillægsord og sætninger som mulig beskrive personen, som står 
på en seddel i panden på den anden. Det kan godt kalde nogle smil frem - 
selvom det er tysk :-) 
 
/Jette 
 

 

 

RENGØRINGSLISTE:  
På listen kan man se hvilke andre familier man i hvilken uge skal møde op en gang og udføre en beskreven rengøring 
sammen med. 

• Tage bestemmer fra uge til uge hvor og hvad der trænger. Opgaven findes på opslagstavlen i aulaen lige ved 
indgangen til lærerværelse/kontor eller aftales med Tage 

• Den øverst nævnte familie har ”ansvar” for at indkalde de to øvrige familier til rengøringen. 

• Man bytter selv med en anden familie hvis man er forhindret i den udpegede uge. 

• Ring til kontoret eller til Tage (tlf.4094 5057) og få en aftale om hvornår der skal være låst op – gerne et par 
dage i forvejen 

8 Mette Holm og Rasmus Hjortshøj 

Søtoften 8, 8740 Brædstrup 

Bodil, Ingrid 2231 6334 

2685 1823 

metteiversdatter@outlook.dk 

rasmuslhj@outlook.dk 

Monica Jensen, Skolebakken 34 

Thomas Svalø, Tranbjerg 

Silke 3064 5733 

5353 3155 

Monica.poulsen@hotmail.com 

Anne-Mette og Ole Johansen 

Tønningvej 20, Brædstrup 

Sofie, Signe 2982 0192 

2278 1621 

Ole-am@os.dk 

9 Mette og Nikolaj N. Clemmensen 

Rylevej 4 

Magnus 2223 8364 

2296 0631 

Metten-a@hotmail.com 

Marianne og Allan Ribergaard 

Birkevej 16, 8740 Brædstrup 

Silke  2149 3432 

4031 7110 

ribergaard@usa.net 

Rikke og Rasmus Laier Handby 

Søndervang 8,  

Malthe, Storm, 

Frej 

2442 8105 

4098 8912 

Rikke.laier@handby.dk 

rasmus@handby.dk 

 

mailto:metteiversdatter@outlook.dk
mailto:Metten-a@hotmail.com
mailto:ribergaard@usa.net
mailto:Rikke.laier@handby.dk
mailto:rasmus@handby.dk

