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Maj/juni 2022 

 

Kære forældre 

Skoleåret går mod sin afslutning og sommeren nærmer sig med hastige skridt. Der sker mange ting her på skolen 

den sidste tid inden sommerferien. Maj måned er måneden, hvor de skriftlige afgangsprøver for 9. klasse er 

placeret. De skriftlige prøver er nu veloverståede, og det er mit indtryk, at de unge mennesker havde en god 

oplevelse med at gå til prøve indtil videre. 

 

Vores eventyrklasse er kommet godt i gang med det tidlige skoleliv sammen med Janni. Der er blevet taget godt 

imod dem af deres skolevenner fra 4. klasse, og man ser dem ofte være sammen i pauserne. Eventyrklassen har 

netop været en tur i Legoland sammen med Janni, Lanther, Simon og Jesper (Nigellas far). Vi havde en super 

god dag, hvor alle mand fik sig en ordentlig en på opleveren. Det er en gammel tradition, at eventyrklassen skal 

på tur, inden de starter i børnehaveklasse. Traditionen har dog været på standby de seneste år blandt andet på 

grund af Corona.  

 
 

Reklamefilm 

Det er efterhånden 2 år siden, at vi fik et godt tilbud på en reklamefilm for skolen. Filmen har været udskudt og 

udskudt pga. Corona, men nu er den endelig kommet i kassen. Filmen blev optaget en torsdag, og dagen blev 

en smule omlagt, da vi jo gerne ville vise nogle af de mange forskellige aktiviteter og traditioner, som vi 

forbinder med vores skole. Børnene syntes det var meget spændende at have besøg af en kameramand, og 

interessen for at være en del af videoen var heldigvis stor. Videoen får en samlet længde på ca. 2 minutter, 

hvilket selvfølgelig betyder, at selvom man er blevet filmet, så kan det godt være, at man ikke er med i den 

endelige film.  Vi glæder os meget til at se den færdige film. 

http://www.ojf.dk/
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9. klasses sidste skoledag, fredag d. 3. juni – alle har fri klokken 12.45 

På fredag har vores 9. klasse sidste skoledag, inden de skal hjem og forberede sig på de mundtlige prøver. De 

vil i den forbindelse lave forskellige aktiviteter i løbet af dagen for de andre klasser. Vi slutter traditionen tro af 

med en rundboldkamp mellem skolens personale og 9. klasse. Efterfølgende har alle børn fri klokken 12.45. 

 

Lejrture 

I uge 24 er alle klasserne undtagen eventyrklassen og 9. klasse på lejrture rundt omkring i landet. Det er lige om 

lidt, og man kan mærke, at både børn og voksne glæder sig til at komme af sted. Nærmere information om 

turene, får I fra lærerne. 

 

Fredag d. 10. juni 

Der sker flere spændende ting denne dag. Bh – 3. klasse skal til dyrskue i Thisted denne dag. 5. og 6. klasse 

skal til fodboldstævne for alle øens skoler inde i Nykøbing. Eventyrklasse skal til Præstbro sammen med hele 

Fribørnehuset, som skal være der hele dagen. Det vil sige det kun er 4. klasse som er tilbage på skolen, så mon 

ikke de også finder på noget sjovt.  

 

Onsdag d. 22. juni klokken 18.00 – Dimission 

Denne aften overrækker vi afgangsbeviser til vores 9. klasse. De unge mennesker er inviteret til spisning på 

skolen sammen med deres forældre, hvor der selvfølgelig også vil være de obligatoriske taler fra klasselæreren 

og skolelederen.  

 

Torsdag 23. juni – Klasselærerdag 

Den sidste torsdag inden ferien bruger vi fagdagen til en klasselærerdag, hvor lærerne inviterer deres klasser på 

hjemmebesøg. I får nærmere information fra den enkelte klasselærer.  

 

Sidste skoledag  

Fredag d. 24. juni er sidste skoledag inden ferien. 7. klasse står for at arrangere en masse spændende aktiviteter 

for de øvrige børn denne dag. Børnene møder som de plejer, men har fri klokken 11.45.  

 

http://www.ojf.dk/
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Næste skoleår 

Vi er nu i fuld gang med at planlægge næste skoleår, og det går forrygende 😉 

Vi har i dette skoleår haft fokus på elevernes sociale relationer og fællesskab på tværs af klasserne, og dette 

ønsker vi at styrke yderligere i det kommende skoleår.  

Det betyder, at skoleskemaet næste skoleår vil rumme flere timer, hvor børnene har timer sammen. Vi arbejder 

med en model, hvor alle klasser kommer til at have én ugentlig dansk og matematiktime sammen med deres 

naboklasse. På nuværende tidspunkt er dette kun vejledende, da tingene selvfølgelig skal gå op, når skemaerne 

skal lægges. Det nye tiltag gælder også i 1. – 2. klasse, som tidligere har haft flere dansk og matematiktimer 

sammen. De 2 klasser skal stadig have meget med hinanden at gøre, men næste år bliver der kun én dansk og 

matematiktime, hvor de er sammen.  

Det giver sammenhold blandt eleverne på tværs af klassetrin, når de har timer sammen. På sigt skal den nye 

model implementeres således, at en klasse skiftevis er den store (ældste) og den lille (yngste) klasse. Det giver 

et godt skifte mellem at være dem der bliver set op til, og kan lære noget fra sig, og være dem der ser op til, og 

lader sig anspore af de ældste. Vi håber at det nye tiltag vil være med til at skabe god dynamik og aktivitet 

klasserne i mellem.  

 

Fordelingen bliver således: 

Børnehaveklasse og 1. klasse 

2. og 3. klasse 

4. og 5. klasse  

6. og 7. klasse 

7. og 8. klasse 

  

Som I kan se, så går det ikke helt lige op, da vi ikke har en 9. klasse næste skoleår.  

 

T-shirts og muleposer med logo. 

Flere forældre har efterspurgt mulighed for at bestille tøj med skolens logo. Det er da dejligt, at man har lyst 

til det – og det er derfor nu muligt at bestille bomulds t-shirts samt muleposer i kraftig kvalitet med skolens 

logo. 

 Vi forestiller os, at man kan bestille 2 gange om året. Inden sommerferien (med udlevering først i det ny 

skoleår) og igen lige efter nytår.  

Måske udvider vi udvalget med tiden, hvis interessen er der     

I kan bestille via bestillingssedlen, som bliver sendt med på mail OG udleveret til børnene eller sende en mail 

til bestyrelsen@ojf.dk (tjek dog lige mulighederne på bestillingssedlen først)  

Betaling sker kontant sammen med bestillingen – gerne i en lukket kuvert – eller på skolen mobilepay.   

 

Nyt fra bestyrelsen maj 2022 

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen afholdt første bestyrelsesmøde. Vi har sagt farvel til Stefan Siegler 

som formand og velkommen til Peter Andersen som nyt medlem. Bestyrelsen har konstitueret sig og er godt i 

gang med arbejdet. Vi er alle enige om, at det bliver rigtig godt! 

http://www.ojf.dk/
mailto:bestyrelsen@ojf.dk
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Har I brug for at kontakte bestyrelsen, kan det ske på bestyrelsen@ojf.dk 

På nedenstående oversigt ses en fordeling af forskellige ansvarsområder.  

 Bestyrelsen for 22/23   

   

Janni Schmücker Jensen 

 

Formand 41155394  

Line Marie Christensen Næstformand – ansvarlig for 

rengøring på skolen 

26214881 

Allan Rimmer Kasserer og ansvarlig for praktisk 

arbejde 

40888468 

Sanne Ejgaard Nesager Sekretær – mødereferater mm. 60156911 

Britt Grønbek Jensen Tovholder for skolens frivillige + 

bindeled til Fribørnehuset 

27510038 

Maia Hvidbjerg Ansvarlig for skolens sociale 

medier 

26810063 

Peter Andersen 

 

Ansvarlig for praktisk arbejde 61390645 

   

 

 

http://www.ojf.dk/
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