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8. Klasse og 

Tine Meyer 

lavede en 

sjov 

skattejagt til 
bh. klassen, 

online. - Et 

dejligt gensyn 

med de store 

legesøskende 

og gode og 

svære 

udfordringer, 

som de små 

skulle løse. 

Marianne H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.kl mødes 

på stien 

efter 

skovløb 

arrangeret 

af 

kommende 

klasse- 
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lærer 

Marianne Gårdsted  

 
Når man ikke skal hjem til den næste time eller en anden lærer, er det oplagt at stoppe op og plukke 

mælkebøtter til blomsterkranse og lege i nåleskoven. Vi har jo tiden til det! Hurra for foråret. 

Kh Tine  
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6.klasse glæder sig til at komme i fysisk skole igen ! Digte sendt ind af Karin! 
 
Corona cona jeg kan ikke sove Nej Du Dræber mig ja 
Jeg er sej ja ja Jeg har fået fisk ja ja Jeg er sej ja ja 
bjørn er sej ja ja han elsker computer ja ja han er sej ja ja 
Corona er dum jeg hader corona nej du er dum cona 
 hop hop corona til mars bye bye du er dum corona er dum 
væk med dig gå væk kom aldrig tilbage nej du er dum covid 
jeg keder mig ja jeg skrive på hovedet ja jeg keder mig ja 
skrive er ikke  sjovt for jeg keder mig meget ja det er kedeligt 
mine fisk er flot de spiser noget blåt de er dumme nej 
Nu skal jeg spille med vennerne ja ja ja det bliver sjovt 
 

Corona 
 
Overhovedet ikke sjovt. 
Ligger på min seng og kigger på en skærm næsten hele dagen. 
Ikke så meget at lave. 
Vi kan ikke komme i skole. 
Er mega kedeligt. 
Ren skal man være. 
 
Er dumt synes jeg. 
Ruineret bliver folk. 
 
Skal ikke være tætte på hinanden. 
Er fedt fordi man kan spille mer. 
Jeg vil hellere være i skole på skolen  
 
Corona Rap 
 
Jeg er så træt af corona 
jeg får masser af stress af corona  
alle de snakker  
mikrofonerne hakker 
jeg bliver så sur  
jeg sidder i et bur 
der ikke frikvarter  
Hans kalder mere og mere 
jeg sidder i min seng  
jeg en stakkels lille dreng 
jeg savner mine venner  
jeg håber snart det ender 
jeg håber du tilfreds 
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ellers får jeg stress 

Corona gør mig sindssyg. 

Om man er i skole eller hjemme, så er det anderledes. 

Rundt på gaderne er der tomt.  

Os der er i hjemmeskole, vi vil gerne tilbage. 

Når corona er ovre bliver jeg glad. 

Alt handler om corona. 

Vi skal stå sammen for at bekæmpe corona. 

Ilt har mange brug for. 

Respirator er meget vigtige for tiden. 

Udenfor er der dejligt. 

Stop nu, Corona. 

 

Corona Digt 
 
Dagligdagen er væk                                                      Man ser ikke så meget sine venner   
Det hele er puttet i en sæk             Det meste går over sms’er man sender 
Vi går og venter på at det bliver normalt               Skolen den savner jeg 
Men det er stadig lidt katastrofalt                            Dette er lidt svære end en leg 
 
 
Alt er lukket                                                                     Nu må vi se hvad der sker  
Og nu har jeg mange gange sukket                         Indtil vi ved noget mer 
For mange er det hårdt                                               Nu må vi se   
Og det har ikke ligefrem været kort                        Om vi snart igen ka le  
 
Selma 
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Silas på toppen - han er ved at skifte taget, tjek lige hejsemaskinen:-) 

 
1.klasse danser afrikansk dans under ledelse af Lea og Tine L 
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Fysisk medarbejdermøde øverst, digitalt bestyrelsesmøde nederst - glæder mig til at se 

bestyrelsen i virkeligheden :-) Møderne er heldigvis mere festlige end billedet antyder :-) Asger 
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Og så lige to mælkebøttechicks ! 


