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 Nyt december 2018 
 

Sådan et efterår kan gå stærkere end man lige forestiller sig, og inden vi får set os om, er 

vi allerede godt inde i decembers søde juletid. Efteråret gik stærkt, fordi vi havde mange 

spændende ting i gang på Hjalleseskolen. Særligt er det værd at bemærke vores temauge i 

november måned, som sluttede af med et brag af en festforestilling i hallen torsdag aften 

d. 8. november. Både medarbejdere og elever var helt høje af det fællesskab, som den uge 

skabte på kryds og tværs af årgangene. En stor tak skal lyde til alle jer forældre, som 

besøgte skolen torsdag aften og så alt, hvad eleverne havde skabt både på scenen, bag 

scenen og i de mange, flotte workshops på skolen. Tak for jeres deltagelse.  

 

I november måned deltog Felicia Aagaard Grønholdt fra 8. årgang i Børnenes Dag i FN-

byen. Felicia sidder i UNICEFs Rettighedsråd lokalt på Hjalleseskolen, men er også valgt til at sidde i UNICEFs 

Nationale Rettighedsråd. På Børnenes dag var det Nationale Rettighedsråd samlet i København for blandt andet at tale 

om FNs 12.  verdensmål, som handler om ”ansvarligt forbrug og produktion”. Felicia deltog i debatten blandt andet 

sammen med ”Lakserytteren” og livsstilsekspert Anne Glad Wagner. Sejt ☺ 

 

 

På den sidste dag i november blev der klippet og klistret julepynt på hele skolen. I 

løbet af dagen blev klassedørene pyntet smukt til julen. 3.b vandt dør-konkurrencen 

for børnemiljøet med deres innovative, kreative og omhyggeligt pyntede skorstens-

dør. Tillykke til jer.  

 

Sidste skoledag i dette kalenderår er torsdag d. 20. dec. Vi har lavet lidt om på 

programmet, fordi vi har et ønske om at samle alle elever fra 0.-10. årgang til fælles 

juleafslutning i hallen, så vi alle kan ønske hinanden en glædelig jul.  

Forældre er velkomne i kirken både til børnemiljøet og ungemiljøets gudstjeneste, 

men alle elever skal med tilbage til skolen og har først fri  kl. 13.00.  
 

 

 

Torsdag d. 20. december – sidste dag før jul  

 

Tid Børnemiljø 0.-5. årgang Ungemiljø 6-10. årgang 

8.00-12.00 8.00-9.00 Tid til fri disposition i klasserne 
9.00-9.30 Vi går til Hjallese Kirke 
9.30-10.30 Gudstjeneste med krybbespil 
10.30-11.00 Vi går hjem 
11.00-11.30 Frokost 
11.30-12.00 Frikvarter 
 

8.00-9.30 Tid til fri disposition i klasserne 
9.45-10.30 Julebingo på Skype med Nissefar 
Lindstrøm og gaver som må løbes efter på gangen 
10.30-10.45 Går/cykler til kirke 
10.45-11.15 Gudstjeneste 
11.15-11.30 Går/cykler tilbage skolen 
11.30-12.00 Frokost og frikvarter 
 

12.00-13.00 
 
 

Kl. 12.00-12.30 Optog gennem skolen ”Nu er det jul igen”. Optoget slutter i hallen med fælles 
afslutning. Forældre er velkomne.  
Kl. 12.30-13.00 Oprydning og afslutning i klasserne. 
 
Fra kl. 13.00-14.00 tilbydes der pasning for alle elever fra 0.-4. kl. i SFO’en.  

 

 

 

Med ønsket om en glædelig december til alle 

☺ 
Louise Theil  


