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Masser af Aktivitet 
Hele GUFS har i denne uge sydet af aktivitet med alt lige fra ”lineære funktioner”, animationsfilm, 

fugle og høns, bevægelse og kunst. Oveni det har 7.-8. kl. været til Naturfagsuge på 

Gudenådalens Efterskole.  

Det er dejligt at mærke og opleve hvordan elever (og voksne) engageret arbejder med de 

forskellige projekter, der har været sat i ”scene” i denne uge. 

Lillegruppen har afsluttet deres 3 

ugers forløb om fugle og har i 

denne uge fået hjælp af 

maxibørnene fra børnehaven, 

der har hjulpet med at slagte 

høns og lave hønsefrikassé.  

Lillemellem har arbejdet med ler 

relieffer med inspiration fra 

Asger Jorn, (De har blandt andet 

besøgt Jorn museet i Silkeborg), 

Storemellem har arbejdet med at 

animere historien ”Hvad fætter 

gør” af Manu Sareen. Historien 

er en frit fortolket gendigtning af 

”hvad fatter gør”.  

 

7. og 8. årgang har som nævnt arbejdet med 

naturfag, sammen med elever fra andre friskoler 

i området, kaldet aksesamarbejdet.  

9. kl. har både arbejdet med naturfag, blandt 

andet ved at sætte sig ind i strålebehandling og 

derudover har de arbejdet med matematik, så 

de nu har helt styr på lineære funktioner.  

Udover billederne her på siden er billeder fra 

ugen spredt lidt udover hele nyhedsbrevet med 

let hånd. 

  

  Der gøres klar til at slagte høns - spændende 

Der fremlægges om strålebehandling – naturfag i 9. årgang 
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Karin Levring ny 

børnehaveleder 
Som tidligere annonceret så har vi ansat Karin Levring som 

børnehaveleder i vores dejlige børnehave. Torsdag den 1. februar 

holder vi en ”velkomst” reception for Karin, hvor alle børn, 

forældre, kolleger, samarbejdspartnere og øvrige interesserede er 

meget velkommen til at være med for at ønske Karin tillykke med 

jobbet. Man samtidig ønske børnehaven tillykke med de 7. år. 

Gudenådalens Fribørnehave – tidligere kaldet Yggdrasil – 

startede den 1. februar 2011, i øvrigt var Karin med fra starten. 

Reception er fra kl. 15.00 – 16.30 torsdag den 1. februar. 

 

HUSK tilmelding til forældre og revyfesten  

Se mere på plakaten og opslaget på 

skolen/børnehaven og i Intra. 

Tilmelding sker via place2book. Brug dette link: 

Tilmelding til 90'er fest 

  

Opsætning og klargøring til animation - stop motion Mad over bål - der fyres op  i bålhytten i Lillegruppen 

mailto:kontor@gufs.dk
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Oplevelsestur til MOESGAARD 

MUSEUM den 9. februar.

 
Udvalget, der står for vores store fælles musik-teater projekt i ugerne 8 og 9 er godt i gang med 

planlægningen. Historien, som vi skal opføre, tager udgangspunkt i – nå ja – historien! Faktisk så 

bliver både byggeriet – eller rettere gravearbejdet før byggeriet – og fortællingen om Kong Skjold, 

en del af historien. Vi skal på jagt efter den gode fortælling. Der vil både blive inddraget musik i 

form af orkester og kor, dans, skuespil og animation. Det hele sættes ind en flot ramme af kulisser, 

rekvisitter, kostumer og lys og lyd! For at komme i rette stemning drager hele skolen til 

MOESGAARD MUSEUM fredag den 9. februar. Program for dagen ser således ud: 

Vi afholder en fælles morgensamling, fra klokken 8.15-

8.35, herefter har vi et lille kvarter i klasserne. 

Busserne afhenter os med forventet afgang klokken 

9.00/9.15. 

Vi starter med at se på området omkring museet. Klokken 

11.30 skal vi ind på museet, hvor vi har afsat ca. 2 timer. 

Busserne kører fra Moesgaard klokken 13.30 med 

forventet hjemkomst 14.15/14.30. 

 

 

Måske så Kong Skjold således ud i sin grav? 
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”Fastelavn er mit navn” 
Fra udvalget har jeg lovet at give videre, at der afholdes fastelavnsfest på 

skole den 23. februar. Så sæt kryds i kalenderen og lav et kostume – det 

bliver helt sikkert festligt. 

 

Vigtige datoer 
• 27. januar: HOVEDRENGØRING 

• 3. – 4. februar: ARBEJDSWEEKEND 

• 9. februar: Fælles oplevelsestur til MOESGAARD MUSEUM – hjemme kl. 14.30 (ca.) 

• UGE 7: Vinterferie: SFO åben – husk at give besked! 

• UGE 8 og 9: Musik/teater uger – mødetid fra 8.15 – 13.00. 

• 22. februar: Officiel indvielse af hallen: Info følger i næste nyhedsbrev. 

• 1. marts: Premiere Musik/Teater projekt – nærmere info følger 

God weekend 

Rosalinde og Anne med deres relieffer Og sådan ser Rosalindes relief ud - inspireret af Jorn - flot 
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