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Oplevelser, premiere og indvielse 
Indenfor den næste lille måned sker der rigtig meget på GUFS. Den 9. februar 

drager hele skolen til Moesgaard Museum, den 22. februar indvies hallen og den 

første marts er der premiere på det store fælles teater/musik projekt. Derudover er 

der fastelavnsfester og forældrerevy fest – og det er spændende alt sammen! 

Oplevelsestur til MOESGAARD 

MUSEUM den 9. februar. 

Husk en god madpakke og drikke! 

 
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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Invitation til Indvielse af 

hallen 

Torsdag den 22. februar kl. 15.00 afholdes den 

officielle indvielse af vores nye hal. Det er noget 

vi har set frem til og glædet os til gennem lang 

tid – og nu sker det! Samme afsløres også 

navnet på hallen. Bestyrelsen, som også er jury, 

har udskrevet en navnekonkurrence, hvor alle 

elever har kunnet komme med forslag til hvad 

hallen skal hedde. Til indvielsen offentliggøres 

navnet og vinderforslaget premieres. Alle er 

meget velkomne til at være med til indvielsen og 

tag gerne andre interesserede med. 

 

 

HUSK tilmelding til forældre og revyfesten – det bliver 

festindvielsen af hallen – så kom og vær med! 

Se mere på plakaten og opslaget på 

skolen/børnehaven og i Intra. 

Tilmelding sker via place2book. Brug dette link: 

Tilmelding til 90'er fest 
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Verdenspremiere 1. marts 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 1. marts, hvor vi indvier hallen som 

teatersal, når det store fælles musik/teater projekt ruller over scenen. 

To forestillinger – samme aften 

Scenen, lys og lyd fylder en del når der skal være plads til kor, skuespil, dans og 

animation m.m. Vi har lånt os til en kæmpe scene, så der er plads til det hele. Det 

betyder dog at vi max kan have 220 gæster pr forestilling. Da har forventning om at 

alle kommer og ser denne fantastiske fortælling, laver vi forestillingen to gange! 

Første gang kl. 18.30 og anden gang kl. 20.00. Vi håber dermed at alle forældre, 

mindre søskende, bedsteforældre, vennekreds, fætre, kusiner og hvem man ellers 

kunne have lyst til at have med, kan få en god plads i salen. 

For at kunne ”styre” antallet pr. forestilling vil der blive tilmelding gennem 

place2book (gratis).  

Tilmelding til kl. 18.30 brug dette link: Forestilling kl. 18.30 

Tilmelding til kl. 20.00 brug dette link: Forestilling kl. 20.00 

Vi forventer at forestillingen varer omkring 1 time. 

 

Spændende fortælling om 

Vikingetiden og Moesgaard 

Museum. 

Tirsdag den 6. februar havde vi besøg af 

Minna, arkæolog og historieformidler, fra 

Moesgaard Museum. Hun fortalte meget 

levende om vikingetiden og om de ting vi kan 

opleve på Moesgaard Museum, når vi besøger 

dette i morgen den 9. februar.  
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Reception for Karin 
Torsdag den 1. februar havde børnehaven 

fødselsdag og det var samtidig dagen hvor Karin 

tiltrådte som ny Børnehaveleder. Det blev en 

meget festlig dag med fødselsdagssang om 

morgenen og en festlig reception om 

eftermiddagen. Børnene havde forberedt en sang 

og lavet nogle meget flotte malerier. Der blev 

også plads til taler og overrækkelse af blomster 

m.m. Karin er kommet godt i gang og personalet 

har allerede været på pædagogisk weekend. 

 

Flot arbejde i weekenden 
I weekenden den 3.-4. februar var der 

arbejdsweekend. Der blev arbejdet igennem og 

blandt andet lavet et meget flot stykke 

malerarbejde i de nye omklædningsrum. Dejligt 

😊. Forældreopbakningen og forældrearbejdet er 

hele forudsætningen for at vi kan skabe disse nye 

flotte rammer. Så det er skønt at mærke den 

opbakning. 

 

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

• UGE 7: Vinterferie: SFO åben. 

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

• 22. februar: Officiel indvielse af hallen kl. 15.00 – alle er velkomne. 

• 23. februar: fastelavn på skolen, se opslag i døren og meld til der! 

• 1. marts: Premiere Musik/Teater projekt. 

• 3. marts: Forældre- revyfest – HUSK at melde til – det bliver festligt! 
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