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Der er forår på vej … 
 
Foråret er én af de fire årstider. På den nordlige halv-
kugle ligger foråret fra omkring 21. marts til 21.-22. 
juni. I Danmark betragter vi dog foråret som måne-
derne marts, april og maj. 
 
Der er flere tegn på, at foråret er på vej – skønnest af 
alt de mange små forårsbebudere. Nogle af de smuk-
keste er de fine hvide vintergækker, de gule erantis 
og de mangefarvede krokusser, som pibler op over 
alt og danner et blomstertæppe på skovbunden. Far-
vevældet fortæller os, at foråret nu endelig har fun-
det vej. 
 
Med foråret tager dagen til med flere lyse timer. Det 
er ekstra tiltrængt i år efter endnu en mørk vinter i 
Coronaens jerngreb. Hvem havde troet sidste år ved 
denne tid, da Statsminister Mette Frederiksen luk-
kede Danmark ned, at Coronaen et år efter skulle 
fylde vores dagligdag så meget – hjemme som i sko-
len?  
 
Vi skal allesammen holde fast et stykke tid endnu – 
men der er lys forude med Folketingets bebudede 
genåbningsplan og med udrulningen af vacciner.  
 
Vi håber, at I alle har det godt, er ved godt mod – og 
holder fast! 
 
Rigtig god påskeferie! 
 

De bedste hilsener 
Rani B. Hørlyck, 
Skoleleder 



 

  

Skoleindskrivning 2021 
 
Skoleindskrivningen er afsluttet. Vi forventer at 
kunne oprette to nye børnehaveklasser pr. 1. au-
gust 2021 med i alt 38-40 børn. Flere af de tiltag 
vi fra skolens side plejer at afholde i forbindelse 
med skoleindskrivningen, har vi desværre måttet 
aflyse eller ændre i år. Derfor er det glædeligt, at 
så mange børn og familier alligevel har fundet vej 
og ladet sig indskrive hos os. Det er vi meget tak-
nemmelige for.  
 
Sammen med dagtilbuddet forsøger vi at holde 
fast i de tiltag, vi traditionelt afholder sammen i 
overgangen mellem dagtilbud og skole – fx vores 
overleveringssamtaler mellem personalet og akti-
vitetsdagen for de små skolestartere.   
 
Vi glæder os allerede til at byde de små nye elever 
og deres forældre velkommen. 

FLERE ELEVER VÆLGER SØNDERVANGSKOLEN  
 
De seneste år har vi oplevet noget nær et elev”boom” – en 
markant stigning i antallet af elever samlet set på skolen. 
De betyder, at knap 40% af familierne i lokalområdet nu 
vælger Søndervangskolen aktivt til. Det er en flot udvik-
ling og ikke mindst et tydeligt signal om opbakning af fa-
milierne i Viby Syd.  
 
De flere elever betyder, at vi pr. 1. aug. skal tænke ”krea-
tivt”, så vi har den fornødne plads til alle de nye børn. En 
positiv opgave vi med glæde kaster os over. Vi er derfor i 
fuld gang med at renovere og bygge, så jeres børn fortsat 
kan regne med at have nogle af de allerbedste skoleram-
mer i landet.  
 
I må meget gerne hjælpe os med at sprede det dejlige 
budskab om vores stigende elevtal. Måske det kan bidrage 
til, at også de sidste familier i distriktet vælger Sønder-
vangskolen som deres foretrukne lokale folkeskole. 



 

  

Coronaskolen 

Selvom børn og voksne på Søn-
dervangskolen har klaret et 
udfordrende år med Corona til 
UG, X og slange, så har vi som 
mange andre skoler i landet 
desværre også oplevet at 
sende klasser hjem – senest i 
denne uge op til påske. Vi hå-
ber til gengæld, at klasserne er 
klar til at starte igen på skolen 
efter påskeferien.  

I den forbindelse bedes I ven-
ligst være opmærksom på det 
særlige forældrebrev, vi i dag 
har lagt på Aula om genåbnin-
gen tirsdag d. 6. april. Brevet er 
til alle forældre, da der er æn-
dringer i mødetiden for alle 
klasser. I brevet kan I også 
læse, at 5.-8. kl. nu kan vende 
tilbage på skolen - dog med 
50% fremmøde som afgangs-
eleverne i 9. kl. 

Vi opfordrer til, at I lader jeres 
børn teste, inden de starter i 
skole igen – gerne så tæt på 
første opstartsdag som muligt.  

Vi vil gerne takke jer alle for 
den store støtte og opbakning, 
I giver skolen. Det er dejligt at 
opleve jeres positive tilgang i 
hverdagen. En tilgang, der bi-
drager til, at vi med fælles 
hjælp kan stå samlet igennem 
Coronaen. 



 

 

  

Elev Reviews - online 
 
D. 10. marts afholdt vi Elev Review 3. For anden gang si-
den Coronaens indtog blev disse afholdt online. Vi er ret 
imponerede over jer, hvordan I stort set alle sammen log-

gede på og deltog - hvor er I bare omstillingsparate 😊. 
 
Online Elev Reviews kommer aldrig til at erstatte de fysi-
ske Reviews, men de har været med til at vise os en måde, 
hvor vi har kunnet holde den vigtige kontakt det seneste 
år, hvor dialogen omkring jeres børn har været ekstra vig-
tig.  
 
Vi håber på, at vi i det næste skoleår igen kan byde jer vel-
kommen til Elev Reviews på skolen.  
 
Næste Elev Review 4 afholdes d. 9. juni. I skrivende stund 
kan vi desværre ikke sige om disse kan afvikles på skolen, 
eller om de vil blive afholdt Online. I vil høre nærmere. 

#ViKanGodtVibySyd 
 
Hver tirsdag og torsdag fra kl. 16-18 kan du få 
hjælp til spørgsmål om COVID-19 fx 
Hvordan bestiller jeg en coronatest?  
Hvad gør jeg, hvis jeg bliver smittet osv. 
 
Mød op i skolens kviktestcenter, lokalet ”Space”. 
Du finder lokalet ved indkørslen til vores parke-
ringsplads. 
 
Vi følger myndighedernes anvisning om afstand, 
håndsprit og mundbind. 



  

NATIONAL TRIVSELSMÅLING & KOMMUNAL 

SUNDHEDSMÅLING 
Undervisningsministeriet har besluttet, at 
alle folkeskoler i Danmark hvert år skal gen-
nemføre en obligatorisk trivselsmåling 
blandt eleverne. Trivselsmålingen skal give 
oplysninger til den enkelte skole, så vi har 
bedre mulighed for at følge op med evt. på-
krævede indsatser, der styrker elevernes 
trivsel. Målingen omfatter alle elever på 0.-9. 
klassetrin. 
 
Foruden den Nationale Elevtrivselsmåling for 
0.-9. kl. har Aarhus Kommune besluttet, at 
der skal laves en Kommunal Sundhedsmåling 
for eleverne på 4.-9. kl. De to målinger vil 
blive afviklet samtidigt.  
 
På Søndervangskolen forventer vi at afvikle 
målingerne i maj måned i håb om, at så 
mange elever som muligt er tilbage på skolen.  
 
Når vi modtager resultaterne, er de opgjort 
på såvel skole- som klasseniveau. Resulta-
terne drøftes nærmere i Skolebestyrelsen og 
skolens andre fora fx MED-udvalg og elevråd. 
På baggrund af drøftelserne her, besluttes 
det, hvilke evt. opfølgningsbehov der er for 
skolen samlet set - eller for afdelingerne eller 
enkelte klasser. 



 

 

  

Påsken står for døren 
 
En af de mest almindelige traditioner ifm. påsken er at sende 
gækkebreve. Et gækkebrev er et lille papirklip, hvor der ty-
pisk er vedlagt en vintergæk og med en lille hilsen fra en 
ukendt afsender. Modtageren har tre gæt til at finde navnet på 
afsenderen af gækkebrevet. Hvis ikke modtageren kan gætte 
navnet på afsenderen, så skal man give påskeæg. På gække-
brevet skrives gerne et lille vers. 
 
Og gækkebreve har vores indskolingselever lavet mange af 
her op til påske og sendt til Skolelederen. Børnene venter 
samtidig i spænding på, om hun mon kan gætte, hvem der har 
sendt brevene – eller om hun i stedet skylder dem påskeæg.  
 
Almindeligvis vanker der påskeæg til de yngste elever sidste 
dag inden ferien – også i år.  
 
Tak for de mange fine gækkebreve! 

“Mit navn det 

står med prik-

ker, pas på det 

ikke stikker…” 

”Bag busken jeg 

fandt en gæk så sød, 

jeg troed’ den var af 

kulden død.  

 

Nu sender jeg den til 

dig, min ven. Tæl prik-

kerne små og gæt fra 

hvem.” 



 

 

Vi ønsker alle en  
rigtig god påske 


