Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2017
Nu hvor eleverne er gået på ferie, er det lige tid til at kigge lidt tilbage på det sidste halve år af
skoleåret 2016/17.

OSO 10 .kl.
Vi startede i det kolde januar med, at 10. klasserne lavede deres obligatoriske selvvalgte opgave. Det
er en opgave, hvor eleverne arbejder med deres fremtidsdrømme, og hvor de slutter af med at lave
en udstilling, og her fortæller om den vej, den enkelte elev har tænkt sig at gå. Nogle elever fortæller
om det, de gerne vil være, når de er færdige med deres ungdomsuddannelser, og andre elever
fortæller om den ungdomsuddannelse, der ligger lige foran dem. For begge slags opgaver betyder
det, at eleverne selv kommer meget i dybden med oplysningerne, og enkelte gange sker det da også,
at eleverne efterfølgende finder ud af, at det måske ikke alligevel er drømmen. Men en spændende
og god opgave.

Skitur
Midt i januar tog vi så afsted med 48 elever fra 8. og 10.
klasse på skolens årlige skitur til Wilderkaiser området i
alperne. Turen er virkelig med til at udfordre eleverne, og
den er også grænseoverskridende for nogle. Alene det, at
sproget er tysk, er udfordrende for mange, men det giver en
god oplevelse, og det er skønt at se, at vore elever også
klarer sig på tysk.
Det gik også fint med at få de fleste elever på ski, og sneen
og vejret var fantastisk, så det var skønne dage i Oberaudorf. Som noget nyt i år havde vi fem elever,
der var gæstelærere på Oberaudorf Privatschule. Det var en god oplevelse, og vore elever blev sat på
flere prøver, men de klarede sig flot, og der var meget ros fra skolens leder efter besøget.

Skakdag og fastelavn
I januar nåede vore 9. og 10. klasser også lige at lave uddannelsesplaner og afholde terminsprøver,
så man må sige, de kom hurtigt i gang efter julepausen.
Vi kom i februar og vinterferien nærmede sig. Her havde vi igen i
år en herlig dag op til ferien, hvor de mindste elever spillede
skak. Gymnastiksalen var linet op med 40 skakspil, og det var
utroligt at se, hvordan eleverne gik op i spillet. Der var
selvfølgelig undervisning i skak på en stor plade på scenen, og
det var faktisk ret hurtigt, at eleverne blev gode til spillet og
lærte sig forskellige strategier.

Ugen efter vinterferien var vi lidt på
forkant, idet vi allerede d. 20.
februar holdt vores store
fastelavnsfest for 0. – 3. klasse. Der
blev i bogstaveligt forstand slået til
den, og nogle af tønderne var rigtigt
svære at få hul på. Men det lykkedes
og de flot udklædte elever havde en
god dag.

Ny fritter
Samme uge tog vi så imod vores kommende 0. klasser. Vi holder altid et infomøde for vores miniSFO
og i år var det ekstra spændende. Det var nemlig indvielsen af vores nye fritter, som vi har lavet,
hvor der før var motorlære og musik. Vores pedeller har lavet et kæmpe stykke arbejde, og vi har
fået den mest lyse og dejlige fritter til eleverne. Indvielsen af Fritteren blev selvfølgelig også fejret
med pølser og sodavand.
I marts havde vi også som sædvanligt vore små elever i Aalborg Teater, hvor de så Ole Lund
Kirkegaards Gummi Tarzan. Det er som altid en stor oplevelse at have vores elever med i teatret, og
billetterne til næste års forestilling er også allerede bestilt.

”Albert”
Marts måned fylder specielt meget hos vore 5. klasser. Det er her, de virkelig arbejder hårdt med
deres musicalforestilling. I år opførte de Albert, og vi var vidne til fire rigtigt gode forestillinger fra
klasserne, der på skift deltes om rollerne. Eleverne arbejder virkeligt tværfagligt i den periode, idet
de laver langt det meste selv i billedkunst, håndarbejde og sløjd. Og derudover øver de selvfølgelig
drama og sange i dansk og musik.
Selve premieren var torsdag d. 30. marts, hvor en stopfyldt sal så
eleverne i deres es. Efter forestillingen var der som sædvanligt
kaffebord i aulaen, og jeg vil lige sige, at der var kager nok!

Eksamen og fest
Så blev det påske, og snart nærmede de skriftlige prøver sig. Det var samtidig første år, hvor 9.
klasserne skulle til den nye naturfagsprøve, der involverer biologi, fysik og geografi. Da det er en ny
prøveform på tværs af fagene, brugte vi en del tid på at forberede eleverne på denne, og det gav
helt sikkert både elever og lærere nogle spændende input.
Midt mellem de skriftlige og mundtlige prøver
var der også lige tid til at holde forårsfest.
Torsdag d. 18. maj, da kirsebærtræet
blomstrede på det højeste, afholdt vi fest for
800 deltagere. Vi har ikke tidligere været så
mange, men det forløb rigtig fint. Festudvalget
havde lavet lidt om på bespisningsdelen, så
med 6 madstationer lykkedes det faktisk at få
bespist alle på tre kvarter. Der var masser af
flæskesteg, salat og pølser, og det var i hvert
fald ikke skolens skyld, hvis nogen gik sultne fra
bordene. Herefter gik underholdningen i gang.
De små elever til og med 5. klasse og begge
vore kor og skolebandet underholdt med god musik i teltet. Samtidig havde vore 8. klasser travlt
med anden underholdning rundt om på skolen, hvor man bl.a kunne se skolen fra toppen af en kran.
Lynhurtigt gik de tre timer, vi havde sat af til
festen, og endnu en gang var vejret med os. Det
er en dejlig både hyggelig og også uformel
måde, at holde en fest for hinanden på.

Snøft…snart tid til at sige farvel
Onsdag d. 24.5 havde vi vores elever i 6. 7. og 8. klasse til idrætsdag i Onsild. Onsild Idrætsefterskole
arrangerer hvert år en anderledes idrætsdag for 6 skoler, hvor det er eleverne på Onsild, der står for
arrangementet. Det er en god dag, og vore elever bliver blandet med elever fra de andre skole.
Samme dag havde 9. og 10. klasserne sidste skoledag. Vi startede med at få fælles morgenmad, og
derefter gik de udklædte elever ud i klasserne og kastede med karameller til eleverne. Da
karamellerne var kastet gik turen til Fårup Sommerland for 9. klasserne og til Action House i Løkken
for 10. klasse. Det blev en god dag for alle, og det var en flok trætte elever, der kom tilbage til skolen

ved halvfem tiden. Dog var de ikke mere trætte, end at de sagtens kunne klare en fest om aftenen.

7. kl. holdt naturfagsfestival
Juni måned er jo en noget anderledes måned at drive skole på. Der er mange prøver og lejrskoler,
der skal afvikles, men jeg synes, vi fik lavet en god og spændende juni for alle. 7. klasserne startede
måneden med at afholde naturfagsfestival. Her arbejder eleverne i grupper med at opfinde nye
maskiner og projekter. Det er en utrolig spændende uge, og elevernes fantasi fejler bestemt ikke
noget. Hele ugen blev afsluttet med en udstilling i gymnastiksalen, hvor eleverne gruppevis viste og
fortalte om deres projekter overfor lærerne og eleverne i 5. – 8. klasse.

På lejrskole
Herefter var det mundtlige prøver, lejrskolerne og dronningebesøget , der fyldte meget. Vores 2.
klasser var i uge 23 i Silkeborg på lejrskole ligesom 6. klasserne var på
Læsø. Begge årgange havde nogle rigtigt gode ture, med nye
spændende oplevelser og også en masse socialt sammenhold. Selv
om vejret ikke lige hele tiden var det bedste, så hørte vi ikke eleverne
beklage sig, og næsten som sædvanligt, vil jeg sige, fik begge årgange
stor ros af deres værter, da de tog hjem.
I uge 24 havde vi vores 4. klasser i Skagen, hvor vejret heldigvis var
lidt bedre. Her havde eleverne også nogle gode og også krævende
dage, men hele tiden med højt humør.

Hej Dronning…
Torsdag d. 15.6 havde Mariagerfjord besøg af dronning Margrethe. Vi havde derfor besluttet, at vi
ville ind og være en del af besøget, så alle elever kørte om formiddagen ind til Hobro by, hvor vi
placerede os ved den gamle politistation. Her stod vi i vores nye trøjer, og vi var en flot del af
bybilledet, da majestæten i karet og ledsaget af 40 heste kørte byen rundt og altså også forbi os.

Om eftermiddagen deltog vores kor i et multikor sammen med Kulturskolen, Spirekoret,
Bymarksskolen og Rosendalsskolen. ET kor på 600 elever sang for dronningen, mens majestæten sad
på Kongeskibet Dannebrog i strålende solskin og nød sangene. Det var en meget flot oplevelse, som
også kunne ses på TV om aftenen.
De sidste prøver blev afholdt i uge 25 og torsdag aften holdt vi translokation for vore afgangselever.
Det blev en meget flot aften, der lidt utraditionelt blev krydret med god musikalsk underholdning fra
nogle af afgangseleverne, ligesom vores kor sang et par dejlige sange. Vi var så mange, at vi helt
fyldte salen op til den formelle del af translokationen med taler og prøvebeviser. Efter dette gik vi i
aulaen, hvor de store holder til normalt, og her havde vi en hyggelig time med lidt godt til ganen, og
der blev sagt mange farvel og knebet en del tårer undervejs.

Og så blev det ferie!
Fredag var det så resten af eleverne, der skulle gå på ferie. Vi sang selvfølgelig den faste Ferie sang
fra Lille Per filmene, og derefter var der hygge i klasserne og selvfølgelig en is til hver på mejeriet.
Nu er eleverne gået på ferie, og skolens personale er ved at gøre klar til det samme. Vi glæder os til
at se jer igen d. 14.august kl. 9.00. Vi bliver ca 335 elever næste år, og noget af det nye, I kan glæde
jer til er, at vi får ny legeplads i parken, en cykel bane i skoven og at vi har fået en bus nr 2, som skal
hente flere af vore elever og derved gøre det bedre for de øvrige buselever, der kører vores egne
busruter.
Jeg håber, I får en rigtig god sommer. Husk nu, at is kan man aldrig få nok
af.
Peter Hansen

