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Julen står for døren 

 

Selvom kalenderen stadig kun siger ”November”, så nærmer julen sig med stormskridt! Torsdag 

og fredag i denne uge afholder vi de traditionsrige juledage, som en dejlig optakt til julemåneden.  

Der sker en række ting i december. For at få alle ender til at nå sammen, har vi måttet ændre lidt 

på arrangementerne lige op til jul.  

Lillegruppen spiller deres teaterstykke, som skrevet står i aktivitetskalenderen, den 19. december 

for forældre, søskende, bedsteforældre og andre med relation til børnene i lillegruppen. De spiller 

forestillingen for hele skolen, den 20. dec.  

Fredag den 21. dec. holder vi afslutning klasserne, nogle af musikholdene laver en minikoncert for 

hele skolen og endelig slutter vi af i kirken, fra kl. 11.00. Af forskellige årsager kan det ikke lade sig 

gøre at lave Julemelodigrandprix, så musikholdene spiller i stedet deres musik til samlinger og 

sidste skoledag inden jul.  

13. december kan vi igen glæde os til Lucia optog og 7. – 8. kl. skal deltage i juleidræt den 7. dec., 

så der er fyldt godt op med aktiviteter – også i december. 

Glædelig december til alle. 
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Julehjælp søges 
Nu på torsdag og fredag har vi juledage. Vi pynter op 

til jul, laver dekorationer til både ude og inde, bager 

småkager og laver julemad m.m. Eleverne er delt på 

tværs af alder så store og små er på hold sammen. 

Det plejer at være nogle rigtig gode dage, hvor der 

virkelig skrues op for julestemningen. Forældre eller 

bedsteforældre er meget velkomne til at være med. 

Vi kan sagtens bruge et par ekstra hænder, hvis 

nogen kan afsætte torsdag eller fredag – eller måske 

begge dage? Vi har brug for hjælp i bageriet 

(småkager m.m.), til julepynt og dekorationer. 

Kontakt Nanny på 29850193, eller mail: nanny@elevguf.dk , hvis du har tid og lyst til at være med! 

Fredag kl. 11.30 spiser vi den store fælles julefrokost, hvor hjælperne naturligvis også er med!   

Tiderne er: torsdag den 29. november kl. 8.15 – 13.00 og fredag den 30. nov. fra 8.15 – 13.45. 

 

Aktiviteter i Valhal 
Personalet og kontoret (og alarmen) er nu 

flyttet fra Foyern foran Valhal. Det betyder at 

Valhal nu kan bruges, også udenfor skoletid. 

Bestyrelsen indkalder til nogle ”Intro aftner”, 

hvor man kan komme og få en introduktion til 

hallen og de redskaber der er til rådighed. 

Bestyrelsen arbejder også på at finde et 

booking system, så man kan klare booking 

hjemmefra, men indtil da, vil det være en 

kalender i papir, som bliver hængt op i hallen. 

Det vil altså snart være muligt, som forældre, 

at låne Valhal til aktiviteter, udenfor skoletiden 

og når den ikke er i brug af skole/SFO og 

børnehave. Bestyrelsen har lavet retningslinjer 

for brug af hallen, som snarest vil være at finde på intra. 
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Personalenyt 
De næste par måneder kommer der til at ske nogle små justeringer af aktiviteterne i skoledelen. 

Nik og Marie-Louise tager til Indien og har orlov fra 1. januar til 15. marts. Derudover er Mathias 

B., vores årsvikar, i lykkelige omstændigheder og går på barsel, formentlig en gang i begyndelsen 

af december. han holder derefter delvis barsel frem til 1. maj. Vi har heldigvis kunnet bibeholde 

samme skema og det er lykkedes at få timerne dækket godt ind, med ganske få undtagelser. Men 

alt i alt kommer skoledagen til at ligne den vi kender. Der vil dog være nogle nye ansigter på i 

nogle af timerne. Mathias B. beholder sine timer tre dage om ugen onsdag, torsdag og fredag. 

Karin K. dækker Marie Louises timer i Lillemellem, Per og Christian får også lidt flere timer i 

skoledelen og endelig er Mathias, kendt fra klubben, med som støtte i en del timer. Han vil også 

skulle have en del ekstra bevægelse, idet timerne med musik i Lillemellem, i 6 uger (6 gange i alt), 

konverteres til idræt og bevægelse. Temaugerne 4, 8 og 9. er dækket helt ind. Vi arbejder stadig 

på at få de sidste detaljer på plads, men hovedparten af timerne gennemføres som planlagt og 

noget bliver omlagt, så alt i alt en god løsning. 

 

Vigtige datoer 
• 29. og 30. november: Juledage på skolen – fredag med julefrokost for alle elever! 

• 7. dec. Idrætsdag for 7.-8. kl. + Aksefest i Mammen. Projektdag for 9. kl. 

• 13. dec. Lucia optog 

• 12. – 18. dec. projektdage Ældstegruppen. 

• 19. – 20. dec. Projektfremlæggelser Ældstegruppen 

• 19. dec. Lillegruppens teater/nissespil (Aften) for 

forældre, bedsteforældre m.m. 

• 20. dec. Lillegruppen teater/nissespil for hele skolen 

+ danseopvisning! 

• 21. dec. Juleafslutning: 8.15 – 12.00 (Derefter SFO) 

• 2. januar 2019: Børnehave + SFO åben. 

• 3. januar: 1. skoledag. 

• 8. januar: Koncert – Levende Musik i Skolen – 

Indskoling + ml. trin. 

• 9. – 11. jan.: Terminsprøver 9. kl. 

 
Måske kan vi være heldig med lidt sne i dec.? 
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