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AK TIL ALLE BØRN OG VOKSNE FOR EN HELT
IGENNEM FANTASTISK SKOLEFEST, HVOR FN´S
17 VERDENSMÅL VAR UDGANGSPUNKTET FOR
DET ELEVERNE HAVDE ARBEJDET MED.

Mig og min
bro

En meget vigtig del af
skolefesten er
oplevelsen af, at være
en del af et
fællesskab. Der var
mange som oplevede
fælleskabet - se bare
på billederne her!
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ODAGANG - SKOLENS LOKALE
BOYBAND FYREDE DEN AF TIL
SKOLEFESTEN. DE SANG FLERE AF
DERES EGNE NUMRE - KENDTE FRA
YOUTUBE!

Hvordan ser vores nye legeplads ud?
Det spørgsmål stillede skolebestyrelsen alle der
deltog i skolefesten. Man kunne give sin mening til
kende ved at placere en tyggegummiklat på ens
favoritting. Blandt de aktiviteter der fik flest klatter
var trampoliner og hoppepuden.
Skolebestyrelsen vil nu arbejde videre med at få
lavet en plan for, hvordan skolens udeområde kan
indrettes med legeplads - og derefter venter
arbejdet med fundraising og frivillig arbejdskraft.
VIDEO FRA SKOLEFESTEN MED SODAGANG HER
DECEMBER /

2018
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ULEKLIPPEDAG

EN SÆRLIG DAG FOR ELEVER, FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE

En af skolens traditioner er juleklippedagen. Jeg
har ikke tidligere selv deltaget i dagen og blev
derfor meget overrasket ift. at se den store
forældre- og bedsteforældreopbakning. Ja - jeg
må indrømme at der også sneg sig lidt dårlig
samvittighed op i mig, da alle min børn har gået
på skolen. I stedet for ærgre mig over ikke selv at
have deltaget tidligere glædede jeg mig over
jeres deltagelse i dagen. Jeg oplevede flere
generationer som havde delt sig fra Asgård over
Midgård til Udgård for at komme omkring alle
børnene i familien. Det ulmede af julehygge og

ro på hele skolen, og det var tydeligt at se at
børnene nød at have deres far, mor,
bedsteforældre eller andre med denne dag.
En anden tradition på juleklippedagen er
pakkelegen i Udgård. Hvis man vil se bevægelse i
undervisningen så er dette tidspunktet. Der blev
spurtet på tværs af hallen for at nuppe
drømmepakken. Da uret endelig ringede var det
til jubelbrøl hos de heldige og hyl fra andre!
Pakkelegen træner for alvor det at kunne holde
ud at tabe :)
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Hvad lyder så smukt at skolelederen må forlade
hans kontor?
Svaret er 220 elever som øver sig på at synge “En
stjerneregn af sne”.
Der sad jeg en fredag eftermiddag inde på mit
kontor, som grænser op til skolens gymnastiksal.
Igennem de tykke mursten vandrede tonerne af “En
stjerneregn af sne” ind på mit kontor. Jeg sad og
rokkede med, men overgav mig til sidst og gik ind i
salen - og her blev oplevelsen kun endnu større af.
Kæmpe kor
Bredagerskolen har deltaget i et stort sangprojekt
med alle elever i Udgård. Koret havde øvet en
række sange som blev opført i

Fra koncerten HER

fællesskab med
andre kor fra byen.
Oplevelsen kulminerede mandag den 10. december, hvor 350 personer havde fundet vej til hallen
på Bredagerskolen. De 220 elever blev ledsaget af
de lokale kor: Køkultur, Kor Dania, Jelling Kirkes
Voksenkor, Jellings Kællinger, musikere og lærere
fra Bredagerskolen under kyndig ledelse af
korleder og dirigent Naja Storbjerg.
Efter koncerten kunne forældre fortælle om
fordbolddrenge der meldte afbud til træning - for
det her var stort og noget de ville være en del af.
Det var virkelig dejligt at se den stolthed og glade
der sprang ud over scenekanten fra vores
fantastiske elever i Udgård - godt gået! - og tak for
en fantastisk koncert.
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PRESSEN
DER HAR I DEN SENESTE
TID VÆRET MANGE GODE
HISTORIER OM
BREDAGERSKOLEN.
LÆS HER OM:
SKOLEFESTEN
DEN STORE SANGKONCERT
SKOLELEDEREN

DR P4
4 ELEVER FORTÆLLER OM
JULEN PÅ DR P4 (16:50 MIN)
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I ØNSKER ALLE BØRN OG FORÆLDRE
PÅ BREDAGERSKOLEN EN RIGTIG
GLÆDELIG JUL.

Sidste dag inden jul
Den sidste dag på skolen inden juleferien er torsdag den 20.
december. Skoledagen er denne dag fra kl. 8:15 - kl. 14:00,
og der er efterfølgende åbent i SFO'en - også for de der ikke
er tilmeldt fra kl. 14:00 - kl. 14:15. Efter kl. 14:15 er der
åbent for de elever som er tilmeldt SFO'en.
Program for den 20. december
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

8:15
8:45 – ca. kl. 9.15
10.15
11.15
13.00
14.00

Skoledagen starter
Fællessamling i hallen
3. - 4. årg er til julegudstjeneste
5. – 6. årg er til julegudstjeneste
Udgård er til julegudstjeneste
Skoledagen slutter

Første dag efter jul
Eleverne starter i skole igen torsdag den 3. januar til normal
skoletid. Vi glæder os til at se jer igen.

De sødeste julehilsener
Kristina Blæhr, Mette Hjelholt Nielsen, Søren Færck
Troels Andersen og Lance Luscombe
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Klasse 6.1 - vinder
af bedst pyntede
dør i grønt
fællesrum

