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SENSOMMERVISE 
 
”Gyldne farver og sensommerbrise 
fylder hjertet med vemodig musik, 
går og nynner en sensommervise 
fjernt fra byens larmende trafik.” 
 
De smukke strofer er omkvædet 
til en af de smukkeste eftersårs-
sange i nyere tid – nemlig Sensom-
mervise fra 1982 med tekst og 
melodi af Kirsten og Finn Jørgen-
sen.  
 
Rigtig god efterårsferie! 
 
 
De bedste hilsener 
Rani B. Hørlyck, 
Skoleleder 



 

  

SKOLEN LIGE NU  
 
Tak for jeres store opbakning til skolen i 
denne svære tid, som vi befinder os i med 
den verserende shitstorm. Såvel tidligere 
elever som skolebestyrelsen har været 
ude med støttende indlæg.  
 
Vi håber, at stormen lægger sig. Indtil da 
holder vi fokus – som altid – på at lave 
den bedste skole for jeres børn. Tøv ikke 
med at henvende jer til os, hvis I har evt. 
spørgsmål. Som forældre er I altid vel-
komne til at kontakte medlemmerne af 
skolebestyrelsen, selvfølgelig også sko-
lens ansatte og ledelse.  



 

  

SKOLEINDSKRIVNING 2022 
 
Perioden for skoleindskrivningen af de kommende sko-
lestartere 2022 er startet, og vi har i skrivende stund al-
lerede 7 indskrevne børn. Indskrivningsperioden star-
tede d. 4. oktober og varer frem til d. 7. januar 2022. I 
kan læse mere på skolens hjemmeside 
https://soendervangskolen.aarhus.dk/vores-skole/sko-
leindskrivning-2022/  
 
Her ligger der også en fin lille video om hverdagen i bør-
nehaveklasserne, hvor I kan møde vores dygtige børne-
haveklasseledere Anette Svendsen og Henrik Jespersen.   
 
Efter efterårsferien starter vores runde i lokalområdet, 
hvor vi stemmer dørklokker hos alle potentielle skole-
startere for at byde alle nye børn og forældre velkom-
men til Søndervangskolen.  
 
Søndervang Dagtilbud og Egmontgården holder infor-
mationsmøder d. 14. oktober hhv. d. 28. oktober, lige-
som skolen holder vores vanlige ”åbent hus” arrange-
ment for alle kommende skolestartere forældre d. 4. no-
vember. 
  
Har I ikke selv børn, der skal indskrives i skole til som-
mer, kender I måske nogen, der har. Hjælp os derfor 
gerne med at dele informationen. 

https://soendervangskolen.aarhus.dk/vores-skole/skoleindskrivning-2022/
https://soendervangskolen.aarhus.dk/vores-skole/skoleindskrivning-2022/


 

 

  

AFDELINGSFORÆLDREMØDER 
 
Onsdag d. 6. oktober havde vi forældre-
møder i afdelingerne. For Afdeling Vest 
(0.-4. kl.) var det ”Læsemappen” og 
”SOL-båndet”, der var på dagsordenen.  
 
I afdeling Øst (5.-9. kl.) var UU-vejlede-
ren på besøg. UU står for ”Ungdommens 
uddannelsesvejledning”. Der var bl.a. 
oplæg om ”Uddannelsesparathedsvur-
deringen”. Tak for jeres fremmøde – det 
er altid en stor fornøjelse at se jer på 

skolen 😊.  
 
Næste gang vi ses på skolen er til Elev 
Review 2, som vi afholder onsdag d. 1. 
december 2021 fra kl. 12:00 og fremef-
ter. I hører nærmere via Ugebrevet.  



 

  

MOTIONSDAG  
 
Fredag d. 15. oktober holder vi 
traditionen tro skolernes moti-
onsdag. Alle elever møder 
denne dag fra kl. 08:15-14:00.  
 
Afdeling Vest tager i Mindepar-
ken, mens Afdeling Øst motio-
nerer på og omkring skolen.  
 
Børn, der har brug for evt. pas-
ning, bedes rette henvendelse 
til Søren Bloch, leder af afde-
ling Vest.  



  

MORGENMAD  
 
I sidste uge startede vi op igen med 
vores daglige morgenmadsordning 
fra kl. 07:30-08:00.  
 
Herligt at opleve hvor mange børn og 
forældre, der allerede har fundet de-
res vej hertil. Det er fortsat Fødevare-
Banken, der leverer hovedparten af 
maden til ordningen. FødevareBan-
ken er en non-profit organisation 
mod madspild.  
 
Efter efterårsferien vil der nogle dage 
være gæster tilstede til morgenma-
den. Det er sundhedspersoner fra 
Borgmesterens afdeling, der gerne vil 
i dialog med jer omkring Corona vac-
ciner  

Vidste du, at 

 fødevarebanken 

har håndteret 

1.377 tons mad  

i 2020? 



 

 

  

JULETRÆ 

 
Og inden vi ser os om, starter ju-
lemåneden. Traditionen tro ind-
leder vi julehyggen med at tænde 
det store juletræ fredag d. 26. no-
vember kl. 15:00 på forpladsen. 
 
I er alle meget velkomne. Vi hå-
ber, at I møder talstærkt op og 
hjælper os med at byde julen vel-
kommen. 



 

 
 

Med ønsket om en  
rigtig god efterårsferie! 


