
Ugeplan for 0.kl 

 

Kære elever og forældre i 0. klasse. 
 

Annette har i denne uge fået ringet hjem til alle de dygtige elever i 0.A. Det har været en fryd, at tale med jer og STOR ROS til mor og far, som hjælper med 
hjemmeskolen. 
Jeg er meget STOLT over jeres indsats og alle de opgaver, som i elever får øvet og når i løbet af jeres hjemmeskole. 
WELL DONE! 
 

Dokumentet, som blev sendt ud pr. mail i Aula fredag d. 13/3 2020 gælder stadigvæk og kan bruges til hjemmeskole i uge 14. Derefter holder vi Påskeferie og 
håber rigtig meget, at kunne vende tilbage til vores gode skole og en daglig undervisningsdag i 0. klasse. 
Vi savner nemlig alle sammen skolen og hinanden og håber vi ses efter påske.  
 
Flere ideer til hjemme undervisnings hygge i uge 13 og 14: 
 

 Morgensang med Phillip Faber kl. 9.05 på DR 1.  
 Rander Regnskov med Asser og Brian - på Facebook kl. 9.00. 
 Zoologisk Have - på Facebook kl. 10.00. 
 Kattegatcentret - Facebook  
 GULDMINEN - ISI Idræts Friskolen - Facebook. (Øvelsesbanken)Her giver de inspiration til hjemmeundervisning og træning. F.eks. kan du hoppe i 

trampolin imens du øver tabel - skrive og hoppe talrække/tabel på stranden - løbediktat etc. 
 GratisSkole.dk (Fri download af undervisningsmaterialer) 
 mattip.dk (Ideer og kopiark til matematik) 
 frilaesning.dk (I skal bruge elevens UNI-LOGIN) Gå til BIBLIOTEK - LIXTAL og vælge en bog, som du selv kan læse eller få læst højt. Mange af bøgerne 

med Lix 0-5 er 100% LYDRET.  
 
Flere elever havde været på Facetime og talt sammen. De fortalte, at det havde været godt. Så! måske også det kan være en ide til at holde kontakten til 
hinanden i klassen. 
Man kan eksempelvis spille uno eller andre spil mod hinanden gennem facetime. 
 

Da det snart er Påsketid, kan i jo “måske” få lov til, at koge æg og male på dem, klippe gækkebreve, og være med til, at ordne, så og plante i haven. En frisk 
cykeltur ud i foråret, kan jo også blive en herlig og lærerig oplevelse. Måske! er i heldige, at se/høre en flok Traner eller Viben og Lærken. Lyden af forår. 
HUSK! 
 

Hvis i har spørgsmål til nødpasning, henvendelse til Elina på tlf. nr. 29266704 
 

Ved beskeder og sygemelding er det RIGTIG VIGTIGT, at i skriver til Annette og Louise (Marie Louise på aula) senest til kl. 9, da vi skal sende info vedr. bl.a. 
sygefravær til Kirsten (sekretær) senest kl. 10. 
 

Vi ønsker jer fortsat rigtig god vind med hjemmeskolen og håber i passer på hinanden og fortsætter med, at tage de gode valg. 
 



“Lov mig, at du altid vil huske dette: Du er modigere, end du tror, stærkere end du ser ud til og klogere, end du ved.” 
(Peter Plys) 

 

 

 

De venligste hilsner og rigtig god familie Påske hjemme hygge i uge 15.  
 

Louise & Annette 

 

  



 


