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NY SKOLE PÅ 5 DAGE
I svømmehallen som afslutning.
Nu er det sidste dag i renovationsugen. Vi har
været ude i svømmehallen, hvor de store
elever har været inde og bade. Eleverne syntes,
det har været en sjov men lang uge. De har
både været i Giver, i FDF hytten, i Løgstør og på
Aars stadion. Som det sidste er de store elever
så taget i svømmehallen for at hygge og bade.
De mindre elever er på stadion som afslutning.
I løbet af ugen har eleverne lært: at
samarbejde, lave mad over bål og at fiske. De
har også konkurreret, spillet spil, lavet opgaver
og hygget. Resten af eleverne har været på
skolen og hjulpet med at male, sy gardiner og
lave mad. Vejret startede dårligt ud i mandags,
ellers har udeholdene haft godt vejr de
forskellige steder.
Interview med eleverne
Vi har spurgt nogle af eleverne, hvad de syntes
om renovationsugen.
De udtrykker: ”Det har været en sjov uge, men
den har også været ret lang”.
Vi spurgte, om de glædede sig til at se skolen.
De svarede: ”Vi glæder os meget til at se den
nye skole og vores nye klasseværelser, det
bliver sjovt at se skolen, når den er helt
anderledes”
Eleverne, der har været ude af skolen, har slet
ikke set hvad der er sket med den i løbet af
ugen, så de glæder sig til at se forvandlingen.
Mange glæder sig til sommerferien og bare at
slappe af.

Eleverne fulgtes med lærerne ned til
svømmehallen i morges .Omkring kl. 08.30 kom
eleverne i vandet og de har ca. 3 timer til at
bade i. De bader både ude og inde. De må lave
lige hvad de vil, så de både hopper fra
vipperne, svømmer med redskaberne, dykker,
leger, svømmer og hygger.
Kl. 12 kommer de tilbage til skolen hvor de har
fælles afslutning med resten af skolen.

