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FORÆLDREinfo
  

Kære forældre 

 

 
Hold håbet op. Stjernen viser vej! 

Hold håbet op. Mørket skjuler sig. 

Hold håbet op. Hold det foran mig. 

Dy Plambeck har skrevet en adventssalme om 

håb, som vi har brugt til morgensang lige inden 

1. søndag i advent. Vi håber, vi også på Johan-

nesskolen kan være med til at pege hen på Je-

sus som den frelser, der er værd at håbe på!  
 

Åben morgensang 
Vi er klar til igen at invitere til Åben Morgen-

sang! Det betyder konkret, at vi den første fre-

dag i hver måned gerne vil invitere jer forældre 

med til morgensang, så I kan være med i fæl-

lesskabet der, og se, hvordan det foregår. Vi hå-

ber, at mange af jer har tid og lyst til at deltage. 

Det er en god måde at begynde dagen på. Før-

ste gang bliver fredag den 6. januar, hvor vi 

ovenikøbet holder BONUSFREDAG! Det er et 

nyt tiltag, hvor vi nogle fredage har en lidt kor-

tere andagt og til gengæld lidt mere tid til at 

synge i alt 3 sange. 

 

Juleafslutning 
Det er ved at være længe siden, vi kunne af-

holde juleafslutning på normal vis - men nu kan 

vi! Onsdag den 21. december inviterer vi til af-

slutning i hallen kl. 9.00 - 10.15. Her vil 0. og 

9. klasse gå ind med lys, hvorefter programmet 

indeholder andagt ved Ole Cæsar Jensen, for-

skellige musikindslag m.m. Bemærk at ele-

verne møder til normal tid, kl. 8.10 og slutter 

11.30. SFO har åbent efter madpakkespisning. 

 

 

Forældredage 
I forældre skal have mulighed for at følge hver-

dagen, og derfor afholder vi tre forældredage 

om året. Her kommer nogle nyttige Q&A om 

forældredagene: 

Skal man deltage alle tre dage? 

Nej. Der kan blive meget fyldt i klasseværel-

serne, hvis alle kommer hver gang. 

Er der mødepligt? 

Nej. Det er frivilligt. 

Kan jeg sidde med min telefon imens? 

Nej - det vil være et meget dårligt eksempel på 

en mobilfri skole. 

Må jeg blande mig i undervisningen? 

Nej - men mange lærere opfordrer til at foræl-

drene hjælper til. 

Er det en helt almindelig dag? 

Som udgangspunkt ja, men det vil naturligvis 

påvirke alle, at der er besøg i klassen. 

Skal jeg være der hele dagen? 

Nej. (Der er dog kaffe i 10-pausen    ). 

Skal jeg være i samme klasse hele timen? 

Det kommer an på situationen. Hvis eleverne 

arbejder på gangen, kan man godt gå til og fra - 

hvis alle er i klassen og døren er lukket, så vil 

det forstyrre at rejse sig og gå. 

Må jeg tage lillebror/lillesøster med? 

Nej. Det vil dels give pladsproblemer, dels for-

styrre for meget. (Undtagelse: Spædbørn). 

Kan jeg nå at vende noget med læreren? 

Formentlig ikke… Skriv/ring hellere. 

 

Mødetid  
Vi minder om, at første lektion og morgensang 

begynder 8.10. Vi oplever en del elever, der 

kommer ”dryssende”. I må gerne tjekke op på, 

om jeres barn kommer rettidigt afsted. 

 

 

Thomas K. Pedersen  

Skoleleder 
 

Kalenderen: 

21.dec: Juleafslutning (arrangementet i hallen 

er fra kl. 9.00 - ca. 10.15) 

3. jan: 1. skoledag efter juleferien 

18. jan: Forældredag 

 


