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7. oktober  

 
Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
 
Når vi kigger ud af vinduet, er der klare tegn på, at vi nu er gået over i efteråret, hvilket traditionen tro 
betyder, at vi afholder skolernes motionsdag fredag d. 11. oktober op til efterårsferien. Motionsdagen er en 
omlagt dag, hvilket betyder, at alle elever møder 08.20 - 13.15. 
 
Skolerejse - 9. klasserne tager til Firenze 
 
I uge 43 rejser niende årgang med lærere til Firenze, hvor de skal bo på Hotel Basilea, som ligger i centrum 
af Firenze, hvor alle seværdigheder mv. ligger i gå-afstand. Eleverne har tjent til turen ved opsparing, 
pasning af skolebod og sponsorløb (som afholdes fredag uge 41), samt salg af kaffe og kage ved 
aftenarrangementer i Fase Tre. Eleverne har fri mandag i uge 44, da de først kommer hjem lørdag. 
Programmet indeholder bl.a. et skolebesøg på en lokal skole, en tur til det skæve tårn i Pisa, riverrafting og 
masser af muligheder for egen tid i Firenze. 
 
Spil dansk dagen 
 
Torsdag d. 31. oktober er der traditionen tro Spil Dansk dag, hvilket er en omlagt dag for indskolingen 0. - 3. 
klasse, der er i skole 08.20 - 13.15. Spil Dansk dagen er ligeledes en “åbent hus” dag, hvilket betyder, at 
man som forældre er meget velkommen til at deltage. Husk at advisere klassens lærere i god tid inden, så 
de kan planlægge med jeres deltagelse. 
 
Halloween i SFO’en og juniorklubben 
 
Fredag d. 1. november er der Halloweenfest i SFO’en kl. 17.30-19.30, hvor  vi vi traditionen tro afholder en 
(u)hyggelig fest for alle sfo børn. Der vil være musik med DJ, dans, gyserbane, lidt snack, historier og andet. 
Der vil selvfølgelig også være vores tegnekonkurrence op til festen, hvor nogle af de fine tegninger 
belønnes med en lille præmie. 
Fredag d. 8. november holder Juniorklubben Halloweenfest, og som noget nyt har 3.klasserne, som går i sfo 
mulighed for at deltage. Der vil komme tilmelding ud. 
 
Bag for en sag 
 
På sfo og juniorklub vil vi støtte op omkring “Bag for en sag” i uge 41, vil der blive bagt på livet løs, og om 
fredagen efter motionsdag er der mulighed for at købe en pose med kage og dermed støtte Børns vilkår. 
Prisen vil være rimelig og ligge på omkring 5 kr. -10 kr. 
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Aula 
 
Den nye kommunikationsplatform Aula er endnu engang blevet udsat her i Sorø, da der er usikkerhed 
omkring funktionaliteten af systemet. De fleste andre kommuner i landet går i gang fra efter efterårsferien, 
men vi her i Sorø har valgt at vente til efter juleferien, således at vi får en større sikkerhed for, at systemet 
fungerer, som det skal. 
Kort fortalt, så er Aula den ny kommunikations- og samarbejdsplatform, hvor I som forældre kan finde 
oplysninger om jeres barns skolegang. Hele tanken bag systemet er at understøtte samarbejdet om børns 
læring og trivsel ved at skabe rum for god og ikke mindst sikker kommunikation mellem skole, børn og 
deres forældre.  
 
Ny lovgivning omkring ulovligt fravær med mulighed for inddragelse af Børne- og Ungeydelsen 
 
Regeringen har vedtaget ny lovgivning om håndtering af ulovligt fravær på skoleområdet Det betyder, at 
man som forældre risikerer at blive trukket i børne- og ungeydelsen, dersom ens barn har mere end 15% 
ulovligt fravær i et kvartal. Loven er gældende fra 1. august, men der er ikke kommet en ny bekendtgørelse 
endnu. Bekendtgørelser præciserer, hvordan vi skal arbejde med love. 
 
Det har rejst spørgsmål fra forældre om, hvor man står, hvis ekstraordinært fravær, f.eks. ferie uden for 
ferietiden, allerede er aftalt med skolen og en fremtidig rejse, er indkøbt. Hvis fraværet er aftalt, står dette 
ved magt, og fraværet noteres ikke som ulovligt. Det tæller derfor ikke med i statistikken med de 15% 
ulovligt fravær. 
 
Eventuelle nye aftaler om ekstraordinær frihed fra skolen i skoletiden skal fortsat aftales med skolens 
ledelse, hvor der skal tages hensyn til barnets samlede fravær og i hvilket omfang eleven fagligt kan tåle at 
være fraværende fra undervisning. Det, vi dog kan se af den foreløbige bekendtgørelse, der er publiceret, 
er, at man fra ministeriets side lægger op til, at vi tolker loven meget restriktivt, og det er derfor 
overvejende sandsynligt, at fravær pga. fx ferie fremadrettet skal registreres som ulovligt, hvilket meget 
nemt kan betyde, at man som forældre mister Børne- og Ungeydelsen (børnechecken) i det efterfølgende 
kvartal.  
 
Klippe-klistre dag på Holbergskolen 
 
Fredag d. 29. november er der klippe-klistre dag på Holbergskolen, hvilket betyder, at det er en omlagt dag 
fra 08.20 - 13.15. Klippe-klistre dagen er ligeledes en “åbent hus” dag, , hvilket betyder, at man som 
forældre er meget velkommen til at deltage. Husk at advisere klassens lærere i god tid inden, så de kan 
planlægge med jeres deltagelse. 
 
Skolehaven 
 
Skolehaven gror derudaf, og der er pt. 5 projekter i gang i haven. Vi har koblet en ældre bonde på 
opgaverne med at passe haven, og Frank fræser og slår græs med jævne mellemrum. Gårdejer er fuldt ud 
tilfreds med, hvordan haven bliver brugt. Der er stadig plads til flere projekter, og man kan henvende sig til 
Frank, hvis man bliver inspireret til at få et stykke jord, hvor man frit kan bestemme, hvad der skal 
gro/arbejdes med i vores læringsmiljø udenfor i den friske natur. 
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Vi er så heldige, at vi er blevet udvalgt til at arve frø, planter og andet fra et restlager fra netbutikken 
Urten.dk Frank henter frø mv. d. 11. oktober. 
 
Vi har fortsat penge fra et sponsorat fra den lokale SuperBrugsen v/uddeler Max Thomsen, der er ca. 
8500,-kr. endnu at trække på til indkøb af vare fra SuperBrugsen eller via Coop.dk. Flex 1 klassen har lavet 
et skilt, der bliver opsat, når det er lakeret, de har genanvendt Dittes gamle træpaller og bygget 
plantekasser. Vi har samtidig modtaget 7 plantekasser fra SuperBrugsen. Mads W + elever er i færd med at 
bygge komposteringsbeholdere, og flere har set de kæmpestore græskar, Janni (bondefruen) har sået i et 
projekt, hvor der er afgrænset for UV stråling. Bålpladsen er Mads W + elever fortsat i gang med at 
afgrænse med genanvendeligt træ fra Franks garage. Forældre kan fortsat aflevere redskaber og andet til 

haven på skolens kontor.  
 

 
 

Med venlig hilsen  
Skoleledelsen på Holbergskolen 

 

  


