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Det store juletræ 

”Højt fra træets grønne top…” lød de herlige toner fredag 
d. 29. november, hvor alle børn og voksne mødtes på 
forpladsen for at tænde det store juletræ. Det smukke træ 
er hele 11 meter højt og står nu i al sin pomt og pragt og 
lyser i den mørke tid - midt i hjertet af Viby Syd. Naboer og 
samarbejdspartnere mødte heldigvis også talstærkt op for at 
nyde sangen, den varme børnegløgg og de lune æbleskiver. 
Julesangene havde børnene på forhånd øvet og blev godt 
hjulpet på vej af Nana og Søren fra ”Skraldebang”. De yngste 
børn bar nissehuer – og såvel store som små så ud til at nyde 
festlighederne. Hvilken dejlig måde at indlede december 
måned på. 

De bedste hilsener  
Rani B. Hørlyck, 
Skoleleder 



Bodil Elling
Juletræet er i øvrigt et ’sammenskudsgilde’ betalt af Søndervang Dagtilbud, 
Klubben Søndervang, Århus Omegn, Alboa og Søndervangskolen. Samtidig 
fik vi os midt i det hele en glædelig juleoverraskelse. Bodil Elling, en ældre 
dame der pt. bor på Lokalcenter Kongsgården i Viby, kontaktede skolen for 
et par uger siden via sin datter Lotte Elling, der fortalte, at hendes mor ville 
donere 10.000 kr. til juletræet og ønske Søndervangskolens børn og voksne 
en glædelig jul. En ualmindelig venlig og rørende gestus, som vi er utrolig 
glade for. Med juletræs-tændingen sidste fredag i november er en ny og 
fællesskabende tradition hermed skabt! 

Study Hard
Café – hjælp
til lektier
Husk at dit barn kan få hjælp til  
sine lektier hver tirsdag i vores  
Study Hard Café fra kl. 17:00- 
19:00. Tilbuddet er for alle skolens 
elever på 0.-9. klassetrin og foregår  
i RIO (skolens kantine).

Status – skoleindskrivning 2020
Vi er i fuld gang med Skoleindskrivningen af de nye små skolestartere, der starter i 
skole pr. 1. august 2020. Vi fejrer et hvert indskrevet barn på Søndervangskolen med 
en virtuel raket. Følg med på vores storskærm over skolens hovedindgang, hvor tallet 
ændres hver gang et nyt barn er skrevet ind. 

Vi har i skrivende stund 21 indskrevne børn. Det er så fint, men vi vil gerne have 
endnu flere familier i lokalområdet til at indskrive deres børn på Søndervangskolen. 
Så hjælp os derfor meget gerne alle sammen med at udbrede budskabet om, at 
indskrivningen er i fuld gang og med frist d. 6. januar 2020. Vi glæder os sådan til  
at byde alle de nye skolebørn velkommen i skole! 



Aula – status  
Som pilotskole er vi ved at være godt i 
gang med Aula. Næsten alle forældre på 
Søndervangskolen er nu logget på den 
nye samarbejdsplatform mellem skole 
og hjem. Husk at vi forsøger at samle al 
information til jer en gang om ugen – så 
tjek gerne Aula i weekenden, hvor der 
vil ligge ”Ugebrev” for kommende uge 
udsendt af de enkelte klasseteam.  

Skolefest 2020  
i ”50 års tegn”
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen torsdag d. 6. februar. Her holder vi 
traditionen tro vores årlige brag af en skolefest. Festen står i år i ”50 års tegn”, 
fordi Søndervangskolen netop runder de 50 år. Det betyder, at børnene i tiden 
op til festen i klasserne arbejder med skolens historie og udvikling. Nærmere 
info om festen følger. Vi glæder os til at byde jer velkommen – og håber, at I 
som altid bakker massivt op! 

Elev Reviews
Onsdag d. 11. december afholdt vi Elev Review 2. Det var dejligt at opleve, 
hvordan I som forældre troligt møder frem på skolen, når jeres børn har noget, 
de gerne vil vise jer - i dette tilfælde deres lærings-status og -progression. Det er 
en fornøjelse at få lov til at overvære samtalerne og opleve den gode stemning, 
der er mellem forældre, lærere og børn om netop barnets læring og trivsel – det 
vi er sammen om. Vi afholder næste Elev Review 3 onsdag d. 11. marts 2020.



iGO Outdoor
På Søndervangskolen arbejder vi med mange forskellige måder at lære på. Én måde er eksempelvis 
vores ”iGO Outdoor”, der er undervisning i NATUREN. Vores friluftvejledere, Anders og 
Thomas, guider eleverne med at afprøve sig selv personligt som fysisk. Målet er, at vores børn og 
unge øver sig i vedholdenhed og selvstændighed og dermed udvikler nysgerrighed og tro på, at de 
gennem samarbejde og fællesskab kan lykkes med noget ukendt. I Outdoor-aktiviteterne arbejder 
vi med sikkerhed, viden og sprog samt elementer, der understøtter elevernes samlede skoleforløb. 
”iGO outdoor” styrker klassefællesskabet, så eleverne lærer hinanden bedre at kende og mærker,  
at alle har brug for hinanden for at lykkes! 

Fællesskab rundt  
om bålet – 7. årgang  
på overnatningstur

Aarhus Å udforskes  
og nydes – selv om det 
kræver hårdt arbejde!

Madlavning 
i det fri .
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Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår ... 

Kærlig hilsen ...

Sidste 
skoledag 
inden jul 
Fredag d. 20. december er det  
sidste skoledag inden jul. Denne  
dag møder alle skolens elever fra  
kl. 8-14. Første skoledag i det nye  
år er mandag d. 6. januar 2020.  
Her møder alle elever til almin- 
delig skoledag fra 8-16.


