Fredagsnyt d. 15. maj, 2020
Kære Forældre
I disse ændrede tider, kan vi ikke afholde generalforsamling under de given forhold, derfor vil vi orientere om årets
regnskab for 2019 her via Fredagsnyt.
Selve årsregnskabet er lagt på Intra, dette har alle har adgang til via opslagstavlen.
De to vedhæftede dokumenter til dette fredagsnyt, er selve forklaringen på årsregnskabet, som ligner det vi normalt
præsentere på generalforsamlingen, derudover er også vedhæftet ledelsesberetningen for året der er gået.
Vi håber, I alle har lyst til at se det igennem, og har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Kirsten og Bestyrelsen
***********************************************************************************************
Kære alle
Så er uge 20 omme og dermed også muligheden for på denne side af sommerferien at afvikle det kæmpe
arrangement vi havde planlagt sammen med Kaj Munk skolen i Kappeln, inkl. koncerten med Sigurd Barrett –
ærgerligt! Men sådan er det og vi må blot afvente et tidspunkt, hvor vi kan gennemføre det på andre betingelser.
Hvornår det bliver, ved vi i sagens natur ikke, men vi holder ”linjen varm” og håber på, at vi på et tidspunkt kan
mødes igen.
Vi har i denne uge lavet en lille videohilsen til Kaj Munk Skolen, som kan se på dette link:

http://www.unggenforening.de/nyheder/hilsen-fra-gjerndrup
På mandag får vi heldigvis de ældste og dermed alle elever på skolen igen. Med de nye afstandsretningslinjer på 1
meter fra næsetip til næsetip, er det muligt at huse alle elever i vores egne lokaler. Det er skønt. Det bliver dog lidt
mærkeligt ikke at holde morgensamling sammen, men der er vi kommet på en idé, som erstatter det vi plejer at
gøre. Hvad dét er, røber vi på mandag 😉

Fra mandag udvider vi skoledagen, så starttidspunktet rykkes en time tilbage. De betyder at de første elever skal
møde kl. 8.00 og de sidste møder ind k. 8.30. De konkrete tidspunkter for hver klasse, bliver lagt op på
opslagstavlerne på intra.
Der er mange ting for tiden, der er anderledes, det ved vi. En af de ting, der bliv er anderledes for i år er, at vi må
aflyse lejrturen i juni for de yngste. Der er fra sundhedsmyndighedernes side givet lov til at tage på lejrtur, hvis 1.
meters afstandsreglen overholdes i alle situationer. Det kan vi ikke må vi indse, så desværre aflyses året tur. På
samme måde har vi desværre været nødt til at aflyse 9. klasses tur til Polen. Vi har heller ikke nogle ture i støbeskeen
for efteråret 2020. Alt i alt rigtig ærgerligt, men sådan må det være for nu.
Når alle disse ærgerlige ting nu møder os, er det til gengæld rigtig dejligt at vejret er med os. Og som jeg ser
vejrudsigten vil de næste uger fortsætte med sol og lunt vejr. Det er jo dejligt.
Jeg håber I vil nyde det gode vejr også i forstående weekend.
Rigtig god weekend til alle.
De bedste hilsner
Kirsten
***********************************************************************************************

Nyfortolkning af kunstbilleder
I den seneste tid har de store elever arbejdet med
billeder. Hver elev har analyseret et kunstbillede og
derefter selv lavet en nyfortolkning af billedet.
For at få inspiration til deres billeder, skulle de ind og
kigge på en side, hvor der i forvejen var lavet nye
udgaver af gamle billeder. Her så man blandt andet
sjove, interessante, spændende og nogle gange
grænseoverskridende fortolkninger af de gamle
kunstbilleder.

Eleverne skulle så selv i gang med at finde på og være opfindsomme. Det kom der mange sjove billeder ud af. Her er
nogle af dem.

Det har været en sjov øvelse for os alle sammen, og eleverne har været gode til at tænke ’ud af boksen’ og være
kreative.
Charlotte
***********************************************************************************************

Hjemmelavet træningsmateriale
Imens vi bedriver nødundervisning, har eleverne den samme lærer næsten hele tiden. Det kan godt give lidt
”metaltræthed” hos begge parter. Derfor tænkte jeg, at eleverne skulle lave noget træningsmateriale, som de selv
skulle bestemme indholdet og emnet for. Jeg bestemte, at der skulle produceres nogle samtalekort i en bestemt
størrelse af karton, og at de skulle arbejde sammen i par. Eleverne valgte derefter selv, hvem de ville arbejde med,
og hvilket emne de ville dykke ned i. Emnerne blev: matematik/regnestykker, dansk gramatik, håndbold/fodbold,

hverdagen i gamle dage, Titanic, Hitler og 2.Verdenskrig, tyske ord og engelske samtaleemner. Så vi kom vidt
omkring. Eleverne gik i gang med at producere kort med en pæn forside og plads til spørgsmål/opgaver på bagsiden.
Og så skulle der skrives med den pæneste håndskrift, så ens kammerater også kunne læse og bruge kortene. Min
opgave var at få lamineret alle kortene.
Dagen efter blev spillene afprøvet. Eleverne blev delt i de tre frikvartersgrupper. Hver gruppe fik en kasse med 5 sæt
kort i. Eleverne blev delt i par og så gik de i gang. De skulle helst bevæge sig rundt i udendørsområdet, imens de løste
opgaverne/talte om kortenes emner. Der var nogle af parrene, som fandt listige steder at sidde i stedet for at gå
rundt.

Da alle par havde været kassernes kortsæt igennem, var timen gået. De fleste syntes, det havde været en god øvelse,
og de ville gerne prøve de sidste kort også. Så nu har jeg sprittet alle de mange kort af, så de kan bruges igen med
god samvittighed😉

Det er altid dejligt, når eleverne er glade for det, de selv har lavet. Og nu kan der bruges to lektioner på de sidste sæt
kort.
Anne Dorte Hausted
***********************************************************************************************

Mini idrætsdag
I sidste uge lavede vi idrætsdag i 3. klasse. Nogle gange, også i disse tider, kan det være godt med lidt adspredelse.
Derfor lavede vi i torsdags idrætsdag i 3. klasse. Vejret var solrigt, men ikke alt for varmt, så vi løb os til varmen. Vi
startede med en høvdingebold turnering i mellem legegrupperne, hvor hænder og bold blev rengjort i mellem hver
kamp, selvfølgelig 😊 Derefter spillede vi fodbold-rundbold, igen med afstand. Det var en rigtig dejlig dag, med en
bunke elever der nød at komme ud og lave noget aktivt og socialt sammen. Resultaterne var ikke i fokus hele vejen
igennem, kun at have det sjovt sammen.
Jesper

