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NY SKOLE PÅ 5 DAGE
Outdated skole får face lift
I en ”stor” landsby kaldet Aars, ligger der en
meget”outdated” skole kaldet Aars Skole.
Men nok skal være nok, for nu trækker
skolens elever og personale i arbejdstøjet og
giver den en trængende face lift.
I løbet af uge 26 skal skolen renoveres og det
sker på baggrund af at både elever og lærere
syntes, at skolen er ved at blive lidt outdated.

Skolen har bedt alle eleverne om at snakke

Derfor har skolelederen Søren Thoft Mølgaard

med deres forældre om at hjælpe til med

besluttet at dele alle eleverne op i hold, som

renovationen. Alle eleverne glæder sig rigtig

f.eks. malerhold og flyttehold.

meget til at se den nye skole og ville med glæde

Hvert hold har en lærer eller en leder. Alle

hjælpe til med renovationen.

lokalerne skal tømmes og skal så males. Alle

Jeg tog en tur rundt på skolen og så alle

skal deltage. Projektet hedder ”Ny skole på 5

eleverne arbejde flittigt, men så dog at alle

dage.”

lærerne ikke lavede noget specielt arbejde.

Den nye skole skal kunne forbedre elevernes

Børn på udebane.

læring pga. den nye måde møblerne bliver
placeret på, så eleverne nemmere kan se
læreren.

Der er også børn ude af huset. Der er børn i
Giver, Løgstør, Aalestrup, FDF huset og 10.
klassecentret.

Madlavningsholdet giver sig selv. De skal lave
lækker mad til de andre hold. Flytteholdene
skal flytte alle møblerne ud af lokalerne og gøre
klar til at malerne kan gøre deres arbejde. De
gamle møbler bliver så givet videre til
smadreholdet, som selvfølgelig smadrer dem.

Vores reportere har været i Giver og har taget
et par billeder.
Skrevet af Emil Moseby

