
 

 

Side 1 af 3 

 

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

                

Koncert: Hele skolen fik endnu en gang en ”fed” og højlydt oplevelse med Øse Musik- og Teaterefterskole torsdag 
21/11. De spillede en god omgang Queen m.m. for os. 

Jule-klippe-klistre-dag: Mandag 2/12 blev der klippet og klistret til den store guldmedalje. Klasserne blev pyntet, og 
vi lavede for femte år i træk et stort fælles julebillede. Undervejs var der risengrød og æbleskiver til alle. Vi sluttede 
af med fælles julemorgensang ved trappeopgangen i nybygningen.  

”Syng Julen Ind”: Vi havde som sædvanlig en hyggelig aften med vores sædvanlige trio bestående af Hans Jakob 
Jessen, Per Mauter og Mats Weber. Det var sidste gang, at trioen spillede for os, og der blev slutteligt applauderet 
højlydt. Det medførte både ekstranummer og en særudgave af ”Jutlandia”. 

Julefester: Onsdag 11/12 og torsdag 12/12 holdt vi vore sædvanlige to julefester. Tak til alle for to gode fester. Det 
var igen i år en fornøjelse at se, at der stadig er mange tidligere elever, der kommer forbi de stores julefest, hilser 
på og danser med om juletræet. 

Sidste skoledag før jul: Vi har i dag haft en dejlig dag. På programmet var som sædvanlig klassehygge, kirkegang og 
fælles juleafslutning.  

Intra: Skulle I af den ene eller anden grund have problemer med tilgangen til eller brug af intra, bedes I kontakte 
viceskoleinspektør Bjørn Møller hurtigst muligt. Husk at WhatsApp ikke må bruges til kommunikation i skole-
sammenhæng. 

UngGenforening: I bedes læse det udsendte brev ”UngGenforening III” (se intra-opslagstavlen). Deltagerprisen er 
fastsat til 50,- € pr. elev. Der er betalingsfrist den 20. april 2020.  

Midtvejssamtaler: Mandag 28/10 gennemførte vi i alle klasser midtvejssamtaler. Jeg gør allerede nu opmærksom 
på, at vi i forlængelse af udlevering af evalueringsskemaer og karakterbøger holder konsultation onsdag 5/2 og 
torsdag 6/2, så sæt allerede nu ”X” i kalenderen. 

Spørgsmål, undren og uforståeligheder: I enkelte midtvejssamtaler kom det frem, at nogle forældre havde skrevet 
en række ting ned, man ikke kunne forstå, og som de nu gerne ville have svar på. Her var et af problemerne, at noget 
af det skete/uforståelige skulle være sket for mere end et år siden. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at erindre 
om vores motto: Spørg hellere en gang for meget, end en gang for lidt. Det er også vigtigt, at henvendelser sker 
hurtigt. Kun sådan sikrer vi korrekte svar og kan rydde eventuelle misforståelser af vejen. 

IT-strategi: Samarbejdsrådet har vedtaget en it-strategi for skolen, se brev herom på intra-opslagstavlen. 

Samarbejdsrådsmøde: Tirsdag 14/1 kl. 17,30 afholdes næste samarbejdsrådsmøde i mødelokalet, dagsorden lægges 
på intra 6/1. Samarbejdsrådsmøderne er åbne møder, og alle er velkomne. 
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Skolekredsindsamling: Vi vil gerne kunne tilbyde eleverne endnu flere/bedre pausemuligheder. Skolekredsen beder 
derfor alle om et bidrag. Betaling skal ske til skolens almindelige konto (se nedenfor). I bedes anføre ”Skolekreds” i 
Verwendungszweck. 

Mobiltelefonforbud: I bedes læse det udsendte brev ”mobiltelefonbud II” (se intra-opslagstavlen). 

Heldagsskole, 2. halvår 2019/2020: Information er udsendt på intra, hvorfra tilmelding skal ske. 

Stor forældreaften: Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 18,00 afholder vi ”Den store Forældreaften”. Denne gang er der 
bl.a. valg til samarbejds- og fællesråd på dagsordenen. Herudover vil der blive orienteret om årets gang i børnehave 
og skole. Aftenens program afsluttes med et oplæg om god omgang med IT og medier. 

Ny evaluering: På forældreaftenerne i 1.-6. klasse har vi gennemgået de skemaer, lærerne skal bruge til evaluering 
af eleverne. Vi har netop modtaget den evalueringsversion, eleverne får i stedet for karakterblad. På intra vil vi 
snarest sende information og eksempler ud til de berørte klassetrin. 

Terminsprøve: Eleverne i F9 og F10 skrev i slutningen af november skoleårets første terminsprøve. De sædvanlige 
karaktermeddelelsesbreve er blevet uddelt i dag. Næste terminsprøve skrives i starten af marts, her vil også F8 være 
med. 

Læreruddannelsesdag: Vi gør igen opmærksom på, at torsdag 27/2 2020 skal alle skolens lærere på kursus. Der er 
derfor ingen undervisning denne dag! Der vil blive tilbudt pasning mod tilmelding/betaling. Mere information følger. 

Tandbørstning: Som et led i vores samarbejde med Dansk Sundhedstjeneste tilbydes tandbørstning til 1.-4. klasse 
samt A- og B-klassen. Såfremt I ikke ønsker, at jeres barn deltager heri, beder vi om besked herom. 

Morgensang: Efter jul ruller morgensang til tirsdage. Se information på opslagstavler. 

Danskkurser: På mandage, allerede fra 6/1, tilbydes danskkurser ved underviser Walter Paulsen. Et begynderhold 
kl. 17,00 og et hold for let øvede kl. 18,45. For yderligere information kan Walter kontaktes på tlf. 04632-2719957. 

Iben: Vi henleder endnu en gang opmærksomheden på, at Iben (en dansk pige fra København, der går i 9. kl.) gerne 
vil gå i F10 på en af de danske skoler i Sydslesvig i skoleåret 2020/2021. Hvis I skulle have mod på at have Iben boende 
et skoleår, så hører vi meget gerne fra jer. Det er ikke et krav, at man selv har jævnaldrende børn. 

Fnat: Der har både blandt elever og personale i grundskolen været konstateret fnat (Krätze). På intraopslagstavlen 
har vi uploadet information og vejledning om, hvad man skal foretage sig, når der konstateres fnat. Det er 
meldepligtig sygdom, og skolen skal orienteres med det samme. 

Lus: Vi bliver med jævne mellemrum informeret om elever, der har fået lus. Det kræver behandling, og der skal 
efterfølgende fremlægges lægeattest på, at eleven ikke har lus. Det er ikke kun elever i grundskolen, der har haft 
lus. 

Karakterbøger: Den næste karaktergivning/evaluering står foran døren. Vi beder derfor om, at de elever, der endnu 
ikke har afleveret karakterbøger, afleverer mandag 6/1. 

Christianslyst: Skoleforeningen overtager pr. 1. januar kursus- og lejrskolecentret Christianslyst i Nottfeld. Der søges 
administrative medarbejdere. Stillingsopslag kan ses på skoleforeningens hjemmeside: www.skoleforeningen.org 

Minikalender I: Husk, at holde jer orienterede på intra, men på næste side følger en række vigtige datoer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Christensen 
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Minikalender II: 
 
fredag 20/12   sidste skoledag før jul, alle har fri kl. 11,15 – indianerhytten har åbent 
mandag 6/1   første skoledag efter juleferien 
mandag 13/1, kl. 13,00-14,00 bogbussen kommer 
tirsdag 14/1, kl. 17,30  samarbejdsrådsmøde 
torsdag 16/1   tandbørstning, 1.-4. klasse samt A- og B-klassen 
onsdag 29/1   hfo’s fodboldhold deltager i ”Auenwald Cup” i skoletiden 
fredag 31/1   nye evalueringsskemaer (1.-6.kl.) og karakterbøger (øvrige elever) uddeles 
mandag 3/2 – fredag 7/2  ”Arbejdsuge” vedr. det obligatoriske projekt for F9 
onsdag 5/2 og torsdag 6/2 konsultationer 
mandag 10/2, kl. 13,00-14,00 bogbussen kommer 
mandag 17/2 – tirsdag 18/2 fremlæggelser vedr. det obligatoriske projekt for F9 
tirsdag 18/2, kl. 17,30  samarbejdsrådsmøde 
mandag 24/2   fastelavn – formiddagsfest for 1.-6. klasstrin og aftenfest for 7.-10. klassetrin 
torsdag 27/2   læreruddannelsesdag – ingen undervisning 
mandag 2/3 – fredag 6/3  F7 på madlejr 
mandag 2/3 – fredag 6/3  Terminsprøve II for F8, F9 og F10 (der skrives ikke prøve om onsdagen) 
mandag 9/3, kl. 13,00-14,00 bogbussen kommer 
mandag 16/3 – fredag 27/3 F9, erhvervspraktik 
mandag 16/3 – fredag 27/3 F8, ”Werkstatttage” in Berufsorientierungsprogramm 
tirsdag 17/3, kl. 18,00  stor forældreaften 
torsdag 26/3   tandbørstning, 1.-4. klasse samt A- og B-klassen 
fredag 27/3   sidste skoledag før påskeferien  
tirsdag 14/4   første skoledag efter påskeferien, normal skoledag 
onsdag 15/4, kl. 18,00  forældreaften om eksamen for F9 og F10 
mandag 20/4   betalingsfrist for UngGenforening (50,- €) 
mandag 11/5 – torsdag 14/5 UngGenforening, F7 er i Danmark 
tirsdag 12/5 – fredag 15/5 UngGenforening, alle (på nær F7) er i Danmark 
 
 


