
 
Kære alle 
 
Hermed nyhedsbrev for uge 16 
 
 
Forårsdag i Herborg  
Det har summet af liv og masser af aktivitet i Kuben i 
går eftermiddag og her til morgen. Forældre og 
elever i 6.-8. klasse har været i sving med at gøre klar 
til en skøn ’Forårsdag i Herborg’. Kom og støt 6.-8. 
klasses flotte arbejde med at samle ind til elevernes 
lejrskoler/studieture. Dørene åbner kl. 10.00. Vi håber 
at se rigtig mange af jer. Det plejer at være en rigtig 
hyggelig dag. Se programmet nedenfor. Vel mødt! 
 

 
 
Judodag for 2.-8. klasse 
En del af idrætsfagets pensum er at få kendskab til en bredere vifte af idrætsfag. I går fredag havde 
vi besøg af Rene fra Videbæk Judoklub. Tak til René for en rigtig fin dag med både grin, sved på 
panden og indblik i judoens teknikker. Der blev øvet faldteknikker, greb og kast. Eleverne var inddelt 
i to aldersgrupper med tilpassede øvelser - men ellers blev der arbejdet sammen på tværs af klasser 
og køn. Hvordan arbejder man tæt sammen med én fra et andet køn eller klasse og stadig 
respekterer egne og den andens personlige grænser? Kan man godt kæmpe og alligevel respektere 
hinanden? Godt for vores elever også at prøve at blive udfordret på denne måde. Den gode slåskamp 
kan også noget. 
 

   
 

  



  
 

  
 

  
 
 
Generalforsamling 
Tak for godt fremmøde til generalforsamlingen i torsdags og tak til 0.-1. klasses forældre for at klare 
de praktiske opgaver med borddækning og kaffe/kage. Der var genvalg til Mette Andersen (forælder i 
7.-4.-2. klasse) og nyvalg til Carsten Skovgaard (forældre i 3. klasse og i børnehaven) og Peter 
Pedersen (forældre i kommende 0. klasse). Revisor orienterede om det godkendte regnskab for 2021 
og formand og ledelsen afgav årsberetninger. Sidstnævnte vil snarest være at finde på vores 
hjemmeside. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Nærmere info 
følger. 
 
 
Teater 7.-8. klasse 
7.-8. klasse var i torsdags i Ringkøbing for at se en teaterforestilling på Teateret OM. Vi havde fået en 
invitation til at komme og se teaterstykket ”OFFSIDE”, som er lavet af teatergruppen ”Hils din mor”. 



Teatergruppen arbejder med problematiske emner indenfor LGBTQ+-miljøet. Det var en kæmpe 
oplevelse, som virkelig fik eleverne til at reflektere over brug af sprog og hvilke betydninger sprog 
har fået historisk set. Teaterforestillingen handlede om frygten for at turde stå ved sig selv, og om 
hvordan - den til tider - nedladende retorik på stadion og sportspladsen skaber et utrygt miljø for 
unge homoseksuelle fodboldspillere. Før vi så forestillingen, havde vi en walk’n’talk med relevante 
spørgsmål til refleksion og meningstilkendegivelse. I den kommende uge skal 7. klasse arbejde videre 
med emnet og de problematikker, som vi fik vist i forestillingen.  
 

    
Fra teaterforestillingen ’Offside’ (hvor mon trykket skal lægges – OFFside eller offSIDE) 

 

 
Projekt- og medieuge for 5.-8. klasse 
I næste uge skal 8. klasse lave deres afsluttende eksamensprojekt. Eleverne har ikke almindelig 
undervisning denne uge men arbejder selvstændigt med deres skriftlige opgave/synopsis og deres 
praktiske projekt. De to overordnede emner er udvikling og miljø. Eleverne har daglig kontakt med 
lærerne, der vejleder dem i processen. Projektforløbet afsluttes med en mundtlig 
fremlæggelse/eksamination og fremvisning af produkt. 5.-7. klasse arbejder i næste uge med medier 
og skal lære at lave skriftlige opgaver og sætte layout op i genren ‘medier’. 5.-7. klasse har 
almindelige mødetider i næste uge. 

 
 
Kulturskolens sommeraktiviteter 
Igen i år tilbyder Ringkøbing-Skjern kommunes kulturskole sommeraktiviteter for skoleelever. Se 
vedhæftede fil. 
 
Kalender (ansvarlig årgang i parentes) 
Lørdag d. 23. april: 6.-8. klasse afholder forårsmarked (6.-8. klasse) 
Torsdag d. 12. maj: Åben Morgensang kl. 8.00. Alle er velkommen 
Fredag d. 10. juni: Frivillig-kaffe kl. 10.00  
Onsdag d. 22. juni: Dimission for 8. klasse (7. klasse) 
Torsdag d. 23. juni: Sidste skoledag 
Tirsdag d. 9. august: Første skoledag for alle klasser 
 
 
God weekend, 
Mvh. Maibritt 



 


