
 

 

Side 1 af 2 

 

Sønder Brarup Danske Skole 
Nord-Ostsee Sparkasse 
IBAN DE57 2175 0000 0164 7195 51 
BIC NOLADE21NOS 
 

                

Godt nytår: Jeg håber, I alle har haft en god jul, har nydt juleferien og er kommet godt ind i det nye år. Tiden iler, og 
den første uge er allerede omme. 

Julemåneden: Tak til alle medvirkende for en god klippeklistredag, en hyggelig syng-julen-ind-aften og ikke mindst 
to rigtig gode julefester. 

Intra: I årevis har et ”intra-system” været et stort ønske i skolens samarbejdsråd. Nu har vi endelig fået det, og der 
er investeret en større sum i infoskærme og software. Samarbejdsrådet og skolens ledelse forventer, at alle skolens 
brugere benytter skoleintra. Det er nemt at bruge. Jeg må dog desværre konstatere, at der stadig er en del forældre 
og elever, der kun sporadisk benytter sig af intra. Intra er tænkt som et redskab til (et endnu) bedre skole-hjem-
samarbejde. Gør brug af det! 

Karaktergivning: Fredag den 26. januar udleveres karakterbøgerne. For 4.-10. klasse sker det i 5.-6. time sammen 
med klasselærerne. 2.-3. klasse får deres karakterbøger i 3.-4. time. 

Konsultation og midtvejssamtaler: I dette skoleår har vi slået konsultation og midtvejssamtaler sammen. Vi tilbyder 
samtaler 13/3 og 14/3. Mere information herom senere. 

Konsultation og karaktergivning 1. klasse: Eleverne i 1. klasse får ingen karakterbog for første skolehalvår. Her 
erstatter en samtale om barnet karaktergivningen. Denne samtale finder sted på samme tidspunkt som for de øvrige 
elever. Førte klasse får en karakterbog til sommer (2. halvår). 

Karakterbøger: Endnu ikke returnerede karakterbøger bedes afleveret på kontoret hurtigst muligt. 

Heldagsskole, nyt program: Mandag 29/1 starter 2. skolehalvår. Dermed skal der foretages nye tilmeldinger både 
til indianerhytten og til de øvrige heldagsskoleaktiviteter. Program og tilmelding er sendt på intra til alle forældre. 
Elever fra 7. klassetrin har også fået tilsendt information. Tilmeldingsfrist for deltagelse i heldagsskolen for 2. halvår 
er onsdag den 24. januar. 

Praktik: F8 skal i praktik i perioden 14/5-25/5, og det skal være i et uddannelseserhverv. Husk at sørge for en praktik-
plads i god tid. Spørgsmål til praktik bedes rettet til Angela Prose og/eller Bjørn Møller. 

”Ud af skolen og hvad så?”: Tirsdag 23/1 kl. 18,30 afholdes vores sædvanlige forældreaften med informationer og 
rådgivning om livet efter fællesskolen. Det er et arrangement for elever og forældre i F8, F9 og F10. 

Ansøgning om optagelse i gymnasiet, F10: Ansøgningsskemaer fra de to danske gymnasier fås hos os. Karakterne 
for første halvår danner grundlag for ansøgning/optagelse. Ansøgningsskemaer skal afleveres til os, vi fremsender 
dem efterfølgende til gymnasierne. Afleveringsfrist for ansøgning om optagelse i gymnasiet er mandag den 5. 
februar.  
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Indstilling til ESA-eksamen 9. klasse: Meddelelse om hvorvidt elever indstilles til eksamen eller oprykkes til F10 uden 
eksamen meddeles i uge 7. Jeg henviser til særskilt brev til F9 af 22. december for yderligere information om 
eksamen. 

Fritagelse fra eksamen, F10: Opdragelsesberettigede kan ansøge om, at elever fritages fra MSA-eksamen. Ansøgning 
er uformel, og afleveringsfrist er mandag den 12. februar kl. 13,15. 

Obligatorisk eksamensprojekt: I uge 5 (29/1-3/2) finder arbejdsugen for eksamensprojektet sted. Her vil eleverne 
nok vende lidt op og ned på skolen, sikkert også udenfor normal skoletid. Projektfremlæggelserne følger ugen efter. 

Terminsprøve I, resultater: Inden jul har eleverne fået det obligatoriske brev med de opnåede resultater af 
prøverne. Brevet skal underskrives af opdragelsesberettigede og returneres til skolen. Afleveringsfristen var i går! 

Lus: Det er sæson for de små krabledyr, og der er konstateret lus hos elever både store og små elever. I tilfælde af 
lus skal skolen kontaktes med det samme. Eleven må først komme i skole igen, når huslægen har attesteret, at der 
ikke er lus længere. 

Samarbejdsrådsmøder: Det næste møde i samarbejdsrådet finder sted tirsdag den 16. januar kl. 18-20. Dagsorden 
er udsendt i dag. Samarbejdsrådsmøder, som finder sted i skolens mødelokale, er åbne møder, og alle er velkomne.  

Klassekasser: For alle elever (undtagen A- og B-klasserne) er det aftalt, at der betales til en klassekasse. For 1.-6. 
klasse er det 10,- € pr. skoleår. For 7.-10. klasse er det 20,- € pr. skoleår. De, der endnu ikke har betalt, bedes betale 
hurtigst muligt. 

Næste ferie: Alt godt kommer til dem, der kan vente. Næste ferie er påskeferien. Sidste skoledag inden påskeferien 
er torsdag 29/3 (Skærtorsdag). Første skoledag efter påskeferien er mandag den 16. april. Begge dage er normale 
skoledage. 

Kommende arrangementer:  tirsdag 23/1, kl. 18,30  ”Ud af skolen, og hvad så?” 
    onsdag 24/1   tilmeldingsfrist til heldagsskolen, 2. halvår 
    fredag 26/1   Karakterbøger uddeles 

man 29/1 - fre 3/2  Projektarbejdsuge 
mandag 5/2   F10 frist for ansøgning om optagelse i G11 
ons 7/2 - fre 9/2   Projektfremlæggelser   

    mandag 12/2, skoletiden   Fastelavn, 1.-6. klasse   
mandag 12/2, kl. 13,15 Ansøgningsfrist for evt. fritagelse fra 

eksamen F10 
mandag 12/2, aften   Fastelavnsfest, 7.-10. kl.   

    man 12/2 - tirs 13/2  F10 overnatter på skolen 
uge 7 Meddelelse om eksamen F9 og svar på evt. 

ans. fra F10 
tirsdag 20/2, kl. 18-20  Samarbejdsrådsmøde 
2/3-9/3    Terminsprøve II 
tirs 13/3 - ons 14/3  Midtvejskonsultation 

    tirsdag 20/3, kl. 18-20  Samarbejdsrådsmøde 
    torsdag 29/3   Sidste skoledag før påskeferien 
    mandag 16/4   Første skoledag efter påskeferien 
    man 16/4 - fre 20/4  Lejrskole F10 til København 

Med venlig hilsen 

 

Søren Christensen 


