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TIL KAMP FOR 
SKOLENS 
CYKLISTER OG 
FODGÆNGERE!

O
Lyt til brugeroplevelsen af 

Bredagerstien

Udvalget for Teknik og Miljø havde foreslået at lave en ny cykelsti langs Skovgade. Det 

viste sig, at cykelstien vil skabe flere problemer end den løste. I et samarbejde mellem 

Jelling Lokaleråd og Jelling Friskole har vi i stedet arbejdet på at få en trafikplan, som 

kan løse de trafikale problemer der er i Jelling for cyklister og fodgængere. Dette lader 

der til at være politisk velvilje til. I stedet for cykelstien langs Skovgade ønsker 

Bredagerskolen at få asfalteret cykelstien langs Bredager, som er i en meget dårlig 

forfatning. 

https://drive.google.com/file/d/11w2-GYQ5QimFJyS7y0bXKJJAU0MowKDq/view?usp=sharing


På skolen arbejder vi med elevernes 

trivsel på forskellige måder. Som noget 

nyt afprøver 3. 7. og 8. årg. programmet 

klassetrivsel.dk. Her får eleverne 10 

spørgsmål de skal svare på. Gennem 

besvarelserne laves et sociogram over 

elevernes relationer.
Frederik

Marius, Helena, Astrid og Julie - 7. årg

FREDERIK (LÆRER PÅ 7. ÅRG) 

“VI BRUGER KLASSETRIVSEL I 
TEAMET TIL AT FÅ ØJE PÅ NYE 
TING.  HVEM ARBEJDER GODT 
SAMMEN  - HVEM FØLER SIG 

ENSOM OSV” 

HELENA (ELEV PÅ 7. ÅRG) 

“VI BLIVER SPURGT TIL HVORDAN VI 
HAR DET I SKOLEN - DET ER FEDT” 

http://klassetrivsel.dk


SIDEN SIDST

Bredagerskolen havde den 22. februar besøg af TV2 NEWS, som interviewede 
Siv og Sigli fra 8. årgang omkring hjemmeundervisning. 

Se indslaget her: PLAY 

6. årgang har spedt smil og glæde 
rundt omkring i Jelling med deres 

søde opmuntrende tegninger.  

Læs artiklen fra VAF HER

Har du hørt at personalets 
trivselsundersøgelse viser stor 
tilfredshed ift. arbejdslivet på 
Bredagerskolen? Det har vi 

fejret sammen.

https://fb.watch/4m6KyHPPPT/
https://vafo.dk/artikel/du-er-perfekt-som-du-er-positive-plakater-er-sat-op-i-jellings-bybillede


ASGÅRD
FIK NYT LEGETÅRN !

Det har været rift om 

Asgårds nye legetårn 

siden det blev indviet 

26. februar. En del af 

pengene til det nye 

legetårn kom fra de 

indsamlinger 

forældreforeningen 

har stået bag. 

Breaking 

news!

Kenneth Larsen 
(forælder på 
skolen) har 
foræret skolen to 
brugte lege-
tårne, som vil 
blive stillet op 
på Asgård. En 
stor tak til 
Kenneth.



Udeundervisning

Det er dejligt at se 
vores elever igen.  
De har grinet - selv 
når det har haglet!



Kære Forældre 
Endelig har vi fået alle Udgårds elever tilbage på skolen igen. 7. og 8. årgang et par dage til 
udeundervisning og 9. årgang på skift en uge. Det har været fantastisk at se de mange glade smil og 
funklende øjne hos både eleverne og voksne. Selvom det har betydet, at de unge mennesker skulle 
tidligere op, have tøj på og ud af døren, er de alligevel mødt ind med forventningsfulde sind. Det er 
vidunderligt. Endelig er eleverne kommet tilbage i skole og alligevel glæder vi os til påskeferie. Den er så 
velfortjent efter en lang vinter ”på værelset” hvor der er blevet knoklet og holdt fast. Jeg ønsker jer alle en 
lys og god påske og glæder mig til at vi skal se meget mere til hinanden på den anden side. Tak for de 
mange positive hilsner til teamsne – det varmer og har stor betydning. Rigtig god påske.

Kære forældre og elever 
Vi er forhåbentlig kommet til begyndelsen af slutningen af hjemsendelsen af eleverne. 
Jeg har den dybeste respekt for den indsats der blev ydet hjemme hos jer og af  mit 
personale: administrative medarbejdere, pedeller, lærere, skolepædagoger og vikarer. 
De har alle skulle skabe en ny skole de ikke på forhånd kendte til. Samtidig har de  gang 
på gang fundet på nye tilgange for at holde humøret oppe hjemme hos jer unger. Nu er I 
tilbage på skolen, hvilket er super dejligt  - det er nemlig her I hører til!  Jeg ønsker jer 
alle en rigtig god påske-ferie. 

Kære elever i Midgård og Alfheim 
Mon man kan blive mester i at klare forandringer?  
I hvert tilfælde fortjener I alle en præmie for at være omstillingsparate og tålmodige. 
Jeres grin, snakke og gode humør, har vi savnet, men heldigvis har vi kunnet glæde os over, at nogle af jer har 
været her helt eller delvist. Skole uden børn, det er kedeligt. Vi håber, at ingen af Jer har følt Jer alene, men 
mærket at I har kammerater og lærere, der venter på jer og rigtig gerne vil være sammen med Jer om at lære 
noget.  Lærerne har gjort sig umage for at lave gode og varierede skoledage og I har i familierne gjort Jer 
umage for at følge med og få noget ud af undervisningen. Både børn og forældre.  Mon vi kan hjælpe 
hinanden med at huske det, når vi får hverdagene tilbage – at der altid er nogen, der venter på os og gør 
vi os umage, så går det nok. Vi glæder os til hverdagene, men først vil vi nyde påsken, og måske kommer 
påskeharen forbi med en lille præmie – det vil være velfortjent. 
Rigtig god påske til alle.

Kære Forældre 
Påsken er lige om hjørnet og dagene begynder at blive lysere og lysere, hvilket giver energi og glæde 
i disse underlige tider. På Asgård ligner hverdagen efterhånden meget sig selv for børnene, mens I 
stadig ikke må komme ind, skal møde til virtuelle møder og med meget kort varsling skal finde 
løsninger for jeres børn. Tak fordi i bliver ved med at tage restriktionerne med et smil og ikke mindst 
stort tak til jer, som også finder tid til at sende et tak til jeres børns nærmeste voksen – det gør stort 
indtryk og giver mega stor værdi for dem. I ønskes en rigtig god påskeferie.


