
 

Dato Årets gang Bemærkninger 

1. skoledag 

Mandag d. 13. august 2018 

1. skoledag efter sommerferien Kl. 8.00 mødes i klasserne. 
Kl. 9.00 Nye 0. klasser mødes. 
Kl. 11.30 – 12.00 i hallen 1.-9. årg. 
Klassekontaktpersondag 

Sidste fredag i august 
31. august 2018 

Skolens fødselsdag  Almindelig skoledag. Der kan hentes is i kantinen. 

Fredag uge 41 12. okt. 2018 Skolens motionsløb Program udarbejdes af aktivitetsudvalget  
Alle pædagoger deltager så vidt muligt fra kl. 8.00. 
Kantinen laver suppe til personalet. 

23. november Juleklippedag I udskolingen 

30. nov. 2018 Juleklippedag I indskolingen og på mellemtrinnet 

3. dec. 2018 Æbleskiver Kantinen laver æbleskiver til personalet. 

6. dec. 2018 Julemarked, indskolingen + SFO SFO planlægger dagen. 
Klassekontaktpersoner i indskolingen deltager. 

13. dec. 2018 

 

Lucia 6. årgang. 
Kl. 9.00 i hallen, herefter uddeling af brunkager i klasserne. 

December Julegudstjeneste Tilbud til indskolingen og mellemtrinnet fra Ormslev kirke. Det aftales og 
koordineres af huskoordinatorerne  
  

En fredag aften i december Julefrokost for ansatte Arrangeres på skift mellem afdelingerne – indskolingen står for julefrokosten 
2018 

Sidste skoledag før juleferien 

fredag d. 21. dec. 2018 

Afslutning før juleferien Kl. 08.00 – 11.30. i klasserne 

Kl. 11.30 – 12.00. Afslutning i hallen med sang og dans om juletræ 
Klassekontaktpersondag 
  
  

  



 

Dato Tradition Bemærkninger 

1.marts 2019 Fastelavn i indskolingen/ 
SFO 

Arrangeres i samarbejde med lærere og pædagoger 

12. april 2019 Påskeæg Administrationen køber påskeæg til alle ansatte 

16. maj 2019 Varme hveder Kantinen laver varme hveder til alle ansatte 

29. maj 2019 Sidste skoledag   Karameldag og fodboldkamp samt underholdning i hallen 
  Arrangeres i samarbejde med ledelse 
  Klassekontaktpersondag fra kl. 8.00-12.15. Herefter almindelig skoledag. 
  (ca. kl. 12.45 fodboldkamp) 

Sidste torsdag før sommerferien 

27. juni 2019 

Aktivitetsdag Aktivitetsudvalget fremlægger program for dagen. 
Indskoling: 08.00 – 13.00 
Mellemtrin: 08.00 – 13.00 
Udskoling: 08.00 – 14.00 

Alle pædagoger deltager så vidt muligt. 
Klassekontaktpersondag 

Sidste fredag før sommerferien 

28. juni 2019 

Afslutning før sommerferien Kl. 08.00 – 11.15 i klasserne. 
Kl. 11.15 – 12.00 i hallen. 
Opvisning ved 5. årgang i hallen. 
Kl. 12:30 kort fællesafslutning med ledelsen for ansatte i personalerummet. 
Klassekontaktpersondag 

Sidste fredag før elevernes ferie 

28. juni 2019 

Sommerfrokost for ansatte Umiddelbart efter eleverne er gået på ferie og ledelsen har ønsket ”god ferie”. 
Arrangeres på skift mellem afdelingerne – udskolingen arrangerer i år. 

  
  
  
  

  


