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EFTERÅRET ER OVER OS  
 
Årstiderne skifter, sommeren går på hæld, og 
vi slipper nu sommerens sidste stråler for at 
overgive os til efteråret.  
 
Bladene falder af træerne, og naturen 
overgår til et farvevæld, der gør efteråret til 
den måske smukkeste af vores fire årstider.  
 
Men midt i det hele lever vi desværre fortsat 
under Coronaen som en stor skygge, der 
stadig har stor indflydelse på vores hverdag 
såvel hjemme som i skolen. 
 
Rigtig god efterårsferie! 
 
De bedste hilsener 
Rani B. Hørlyck, 
Skoleleder 



 

  

MÆRKEDAGE  
 
På Søndervangskolen har vi en lang række dejlige traditioner og festlige 
arrangementer i løbet af skoleåret. Vi forsøger at holde fast i så mange af 
disse som muligt, men måske vil I opleve en anderledes afvikling grundet 
Coronaen, end I plejer.  
 
Skoleårets mærkedage fremgår af vores hjemmeside 
https://soendervangskolen.aarhus.dk/vores-skole/begivenheder-og-
ferie/ – og kan også ses her:  

• Første skoledag for 1.-9. kl. (10/8-2020) – ordinært skema 
• Første skoledag for vores nye 0. klasser (10/8-2020 kl. 9-12)  
• Skolernes motionsdag, fredag inden efterårsferien (9/10-2020 kl. 

12-16)  
• Juletræ på forpladsen tændes, sidste fredag i nov. (27/11-2020 kl. 

15-16)  
• Luciaoptog (11/12-2020 kl. 9-10)  
• Skolefest – torsdag op til vinterferien (11/2-2021 kl. 17:30-20:00) – 

AFLYSES! 
• Sidste skoledag for 9. klasserne (”Meller-dag” d. 26. maj 2021) 
• Translokation for 9. kl. (23/6-2021 kl. 16-17)  
• Sidste skoledag for alle elever inden sommerferien (25/6-2021) 

https://soendervangskolen.aarhus.dk/vores-skole/begivenheder-og-ferie/
https://soendervangskolen.aarhus.dk/vores-skole/begivenheder-og-ferie/


 

  

AFDELINGS-FORÆLDREMØDE 
 
Onsdag d. 7/10-2020 ml. kl. 17-19 afholdt vi 
forældremøder i alle klasser. Tak til de 
forældre der mødte frem.  
 
Til møderne deltog også skolens lærere og 
pædagoger. Det var dejligt, at vi for første 
gang i lang tid igen kunne åbne dørene og 
byde jer velkommen – og som altid en stor 
fornøjelse at se jer på skolen      .  
 
Næste gang vi ses er til Elev Review 2, som vi 
forventer at kunne afholde fysisk på skolen, 
som vi plejer onsdag d. 9. december 2020 fra 
kl. 12:00 og fremefter.  

Vidste du, at 
blåmejsen 
kun vejer 
10 gram? 



 

  

ELEV REVIEWS 

 
• Elev Review 1 (9/9-2020 fra kl. 12) – 

AFHOLDT UDEN FORÆLDRE 
• Elev Review 2 (9/12-2020 fra kl. 12)  
• Elev Review 3 (10/3-2021 fra kl. 12) 
• Elev Review 4 (9/6-2021 fra kl. 12) 

SKOLEINDSKRIVNING 2021 
 
Perioden for skoleindskrivningen af de kommende 
skolestartere 2021 er fremrykket og udvidet. Det 
betyder, at indskrivningsperioden allerede startede d. 
5/10 og varer frem til 6/1-2021. Hold jer orienteret via 
skolens hjemmeside 
https://soendervangskolen.aarhus.dk/vores-
skole/skoleindskrivning-2020/ og på skolens 
Facebook ”Søndervangskolen i Viby J”. Som noget nyt 
har vi oprettet en særlig Facebook gruppe for forældre 
til kommende skolestartere 2021 se ”Skolestartere 
2021 - Søndervangskolen.  
 

Efter efterårsferien starter vi en runde i lokalområdet, 
hvor vi stemmer dørklokker hos alle potentielle 
skolestartere for at byde nye børn og forældre 
velkommen til Søndervangskolen.  
 
Søndervang Dagtilbud og Egmontgården holder 
informationsmøder d. 22/10 hhv. d. 29/10 – ligesom 
skolen holder åbent hus arr. d. 5/11. 
  
Har du ikke selv børn, der skal indskrives i skole til 
sommer, kender du måske nogen, der har. Hjælp os 
derfor gerne med at sprede budskabet. 

https://soendervangskolen.aarhus.dk/vores-skole/skoleindskrivning-2020/
https://soendervangskolen.aarhus.dk/vores-skole/skoleindskrivning-2020/


 

  

JULETRÆ 
 
Og inden vi ser os om starter julemåneden. 
Traditionen tro indleder vi julehyggen med 
at tænde det store juletræ fredag d. 27. 
november kl. 15:00 på forpladsen.  
 
Vi håber, I møder talstærkt op og hjælper 
til med at byde julen velkommen.   



 


