
Emneuge og Motionsdag 

 

I næste uge er der traditionen tro fælles emneuge for alle fra 0. til 9. klasse - og ugen afsluttes, igen 

traditionen tro, med Motionsdag. 

 

Mødetiderne i emneugen er for alle klasser: 

Mandag-onsdag 8.30-14.00 

Torsdag 8.30 til hhv. 15.08 og 16.08 

Fredag 8.30-13.00 

 

Emneugens tema er lokalhistorie. Vi starter i nærmiljøet og gør cirklerne større og større som ugen 

skrider frem:  

Mandag lægger vi ud med et stjerneløb til poster rundt om i Adsbøl for at lære noget om landsbyen, 

skolen, kirken m.v. Dagen rundes af med smagsprøver på en skolemadpakke anno 1900. 

 

Tirsdag udvider vi cirklen fra nærmiljøet til egnen omkring os, og arbejder med de teglværker, som 

gennem lange tider har haft så stor betydning for vores egn. Vi skal se film og høre om teglværker, 

arbejde med ler og mursten, snakke om grunden til at der er så mange teglværker netop her - og 

nogle skal besøge Gråsten Teglværk. 

 

Onsdag og torsdag udvider vi cirklen til at omfatte hele vores region - her skal vi koncentrere os om 

begivenhederne i 1864. Fokus vil ligge forskelligt alt efter hvilken gruppe, man går i, men alle skal 

høre om hvorfor Danmark var i krig og via brudstykker fra en lokal 1864-soldats dagbog høre om 

dagligdagen for en soldat dengang. Onsdagen skal i det hele taget klæde eleverne på til torsdagens 

udflugt: 

 

Om torsdagen tager vi nemlig alle sammen på ekskursion til Historiecenter Dybbøl Banke. Vi tager 

bussen til Sønderborg og går herfra til centeret - ad den vej, soldaterne gik i 1864 når de gik enten til 

eller fra tjeneste på Dybbøl. På centeret skal henholdsvis 0.-2., 3.-6. og 7.-9. klasse deltage i et 

undervisningsforløb - de yngste i forløbet “Krig i børnehøjde” de to andre hold i “I krig på Dybbøl”. 

0.-2. klasse er som tidligere udmeldt retur på skolen kl. 15.08, 3.-9. klasse er retur på skolen 16.08. 

 

Om fredagen er der så Motionsdag, hvor starten af dagen er tilrettelagt af Elevrådet. Her skal der 

leges og løbes udendørs.  

 

HUSK 

● Tøj og fodtøj efter vejret - vi skal være meget udendørs mandag og torsdag 

● Buskort til udflugten torsdag 

● Udendørs idrætstøj og -sko samt godt med mad og drikke til fredagens motionsdag 

 

Der kan være anden gruppe-specifik information, men den får I fra de enkelte klasselærere. 

 

Vi glæder os allesammen til en fantastisk uge! 

 

 

Mvh Else 


