
 LANDSGRAVNYT AUGUST 2022 
Læs om: 

- Velkommen til et nyt skoleår 

- Nye lærere og vikarer  

- Vigtige datoer 

 

 

Kære alle  
Velkommen tilbage! Jeg er nok ikke den ene-

ste, som synes, at sommeren kom og gik lige 

så hurtigt, som den plejer. C.V. Jørgensen 

sætter disse melankolske ord på den fornem-

melse, man kan stå med på denne tid af 

året: "Sommeren er forbi nu & den nærmest 

fløj afsted / tomhændet står du tilbage & kan 

slet ikke følge med." Jeg håber dog ikke, at I 

står tomhændede og forpustede og ser frem 

mod det nye skoleår. Derimod håber jeg, at I 

har samlet masser af gode minder og ny 

energi, så I er klar til at indtage den trods alt 

skønne hverdag igen.  

Vi er klar til et spændende skoleår, hvor vi 

blandt andet vil afprøve nogle nye tiltag ved 

morgensang:  

For det første skal klasserne på skift vælge 

”månedens sang”, som de præsenterer for 

resten af skolen. Vi vil nemlig gerne involvere 

eleverne endnu mere i sangvalgene og lade 

dem forholde sig til, hvad vi synger og hvor-

for.  

For det andet vil vi gerne blive bedre til at for-

tælle endnu mere til morgensang. Det le-

vende ord er en væsentlig del af vores skole-

tradition, og vi vil gerne involvere eleverne, så 

de kan komme med idéer til, hvad vi kan for-

tælle om. Vi forestiller os ikke en masse lange 

indlæg, men små korte indslag om alt mel-

lem himmel og jord, som er med at vække 

nysgerrighed og give viden om verden og li-

vet i al sin mangfoldighed.  

 

Forældre er naturligvis velkomne til morgen-

sang, så længe der ikke kommer en skør virus 

og spænder ben for den plan. Se om I kan 

finde en plads langs væggene et sted, hvis I 

er med mandag-onsdag-fredag. 9. klasse har 

bagerste række        

Tirsdage og torsdage er der bedre plads i lo-

kalet, fordi overbygningen ikke er med, og 

der vil I også kunne finde en plads ved bag-

væggen. Vi glæder os til at se jer!  

 

Vores vision på Landsgrav er som bekendt at 

danne hele, livsduelige mennesker. Vi har i år 

indgået et samarbejde med MOT (”mod” på 

norsk), som er et program, der har fokus på 

både individ og fællesskab. Gennem dette 

skoleår vil 7.-9. klasse derfor komme til at ar-

bejde med forskellige forløb, der har til formål 

at styrke klassemiljø og skolekultur. Gennem 

forløbene vil der blive arbejdet med de unge 

menneskers relationer til hinanden og den 

enkeltes mod til at turde være sig selv, sige 

nej og ja til de rigtige ting og vise omsorg for 

andre. 

MOT er noget mere konceptuelt, end hvad vi 

ellers plejer at kaste os ud i. Vi har valgt det 

på baggrund af andre skolers gode erfarin-

ger, og fordi vi bliver ”holdt i hånden” med 

en masse gennemprøvede forløb. Vi sender 

Rikke og Frida og undertegnede afsted på 

MOT-uddannelsen her i august, og så er vi el-

lers klar til at tage fat. Klasserne hører mere, 

når første forløb nærmer sig.    

 

I dette skoleår håber vi også, at vi langt om 

længe kommer et skridt videre med vores 

planer for istandsættelse af hovedbygningen. 

Det er ingen hemmelighed, at der har været 

nogle benspænd, som har gjort processen 

noget mere langsommelig, end vi først havde 

regnet med. Et realistisk scenarie er, at taget 

over musikfløjen samt musiklokalet renoveres i 

løbet af foråret/sommeren 2023. Vi krydser 

fingre og satser i mellemtiden på at kunne 

klare nogle små renoveringsopgaver i øvrige 

dele af hovedbygningen.  
 

Jeg ønsker alle et rigtig godt skoleår! 
De bedste hilsner  

Patrizia 



 

Nye lærere, tilkaldevikarer og pædagogmedhjælpere
Hjertelig velkommen om bord til vores nye lærere Kira Sandholdt Schultz og Tomas Drejer Jensen. 

Kira skal være dansk-, engelsk-, tysk- og klasselærer i 7. klasse og skal derudover også have en-

gelsk og tysk i 9. klasse og engelsk i 3. klasse. Tomas skal have matematik i 9. klasse og derudover 

en masse naturfag i udskolingen og støttetimer i matematik.  

Vi kan også byde hjertelig velkommen til Julie O’Brien Harreboe og Sander Friis, som er vores to 

nye tilkaldevikarer, og Emilie Sommer og Josefine Weide, som er vores nye pædagogmedhjæl-

pere i SFO.  

Vi glæder os til at lære jer at kende og håber, at alle vil tage rigtig godt imod jer! Selma og Albert 

vil også være at finde i vores vikarstab lidt endnu.  

Og så kan vi selvfølgelig også byde en ”gammel” kending velkommen tilbage fra orlov, nemlig 

Lotte Moll Nielsen. Det er skønt at have dig på skolen igen! Hvis I undrer jer over, hvad det er for en 

nydelig unge mand, som sidder ved siden af Lotte på billedet herunder, så er det såmænd bare 

Toke, der har fået sommerfrisure         

 

  

JUBILÆUM OG RUND FØDSELSDAG 

Stort tillykke til Dorte og Lars med de 10 år på Landsgrav Friskole. Og tillykke til os 

med at have haft glæde af jer og alle jeres talenter og egenskaber så længe!  

Hip hurra skal også lyde til Kristoffer, der har rundet de 30 år og dermed for alvor er 

trådt ind i de voksnes rækker! TILLYKKE! 

   

 



Vigtige datoer – se også kalender på intra, hvor I også kan finde feriekalenderen 

 
August  
Tir uge 32:   Første skoledag for børn og forældre kl. 17:00 - cirka 20:00 

Ons uge 32  Klasselærerdag kl. 8:00-12:20 

Ons-tor uge 35:   Skolefoto (fotoplan for klasserne når vi nærmer os)  

September 
Uge 36:  Klasselærerdage ma-ti kl. 8:00-12:20 og lejrskoler for 2.-9. klasse  

Man uge 37:  9. klasse har fri. 

Lørdag uge 38:        Arbejdslørdag kl. 8:30-15:00 – husk at sætte STORT kryds i kalenderen. 

Oktober 
Ons-fre uge 40:  9. klasse har terminsprøver.  

Man-tor 41:  Fagdage og trivselsdage kl. 8:00-13:00 

Tor uge 41:  Overbygningsfest 

Fre uge 41:  Motionsdag kl. 8:00-12:20.   

November 
Uge 44:  9. klasse er i praktik, 7.-8. klasse laver projektopgave  

Man uge 45:  7.-8. klasse fremlægger projekt 

December 
Tor uge 48:  Klippeklistredag kl. 8:00-13:00  

Ons-fre + man uge 50-51: 4. klasse juleteater, 0.-3. klasse + 5.-9. klasse har projektdage, kl. 8:00-13:00 

Man uge 51:  Julehygge og juleteater for alle elever og forældre, ca. 16:00-20:00. 

Tir uge 51:  Julegudstjeneste og juleafslutning 8:00-12:20     

Januar  
Uge 4:  8. klasse praktik, 9. klasse projektopgave 

Tor uge 4:  0.-6. klasse skolefest 

Man-tir uge 5:   9. klasse projektfremlæggelser  

Februar  
Ons-fre uge 5:  9. klasse terminsprøver  

Man-tor uge 6:  Fagdage man-tor 8:00-13:00  

Fre uge 6:  0.-6. klasse fastelavn, 7.-9. klasse klasselærerdag 8:00-12:20 

Marts 
Uge 13:  0.-7. klasse fordybelsesuge 8:00-13:00 

8. klasse introuge/brobygning  

  9. klasse fagdage 8:00-13:00 

April  
Lørdag uge 15:  Arbejdslørdag kl. 8:30-15:00 – husk at sætte STORT kryds i kalenderen. 

(Fre uge 17:  Måske forældreundervisningsdag afhængig af dato for Friskolernes Landsmøde) 

Maj  
Man uge 18:  Miniskolens første skoledag  

Tir uge 18:   9. klasses skriftlige prøver starter (alt efter udtræk kan der også være prøver i  

Fre uge 21:  Sandsynligvis 9. klasses sidste skoledag – dato ikke fastlagt endnu ☺ 

Juni  
Uge 23:  8. klasse øver teater  

Tor-fre uge 23:   0.-7. klasse kreativdag og klasselærerdag, kl. 8:00-13:00 

Lørdag uge 23: Markedsdag for alle børn og forældre 9:00-14:00 – obligatorisk skolelørdag.  

Ons uge 25:  9. klasses dimission, 8. klasse + forældre serverer 

Tor uge 25:  Klasselærerdag med oprydning og flytning af klasseværelse, 8:00-12.20 

Fre uge 25: Landsgravlegene 8:00-12:20 – forældre velkomne den sidste halve time til af-

slutning og feriesang       

 

 

 

 


