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Leder
Kom jul, kom sne, kom gaver! Vi nærmer os jul og juleferie, hvor skolen lukker, og alle skal 
hjem og være sammen i vores familier. Men inden da kan I læse i Forældrenyt om julemåne-
den på skolen og alle de traditioner, som vi nyder og værner om. 

I kan læse om arbejdet for at styrke en god ungekultur, om Stella, Agnete og Filippa fra 8.y, 
der har været til Skills og fortæller om deres oplevelse. I kan læse om forsker Niels Tange, 
som skal forske i skolens dobbelte formål sammen med medarbejdere på skolen. Det hele 
krydret med praktiske informationer og tak til alle for et fantastisk år 2019. Tusind tak for 
jeres bidrag til at lave vores gode skole endnu bedre. 

Jeg ønsker, at alle må nyde ferien og tiden til fordybelse og samvær, og jeg 
vil på vegne af skolens medarbejdere ønske alle familier en glædelig jul og 
et lykkebringende nytår. 

Mange hilsner

Helle



Så blev det jul på Virupskolen
December er en helt særlig måned, og det kan mærkes i samme øjeblik, man træder ind på  
skolen. På Skoletorvet byder det smukke træ os alle velkommen, og rundt om på gangene  
møder vi børn med nissehuer og røde kinder. Der er mange traditioner – både i de enkelte klas-
ser og på hele skolen. 

En gang om ugen samles vi til adventssamling - store og små, side om side. Adventskransen 
tændes, mens vi synger i kor – og traditionen tro underholder 9.-klasserne med deres helt egen 
juleføljeton: I år er selveste julemanden forsvundet, og selvom både detektivnisser og drille- 
nisser hjælper til, er hele skolen også sat på opgaven. 

”Vi var ude at lede efter julemanden i frikvarteret, og vi fandt faktisk nogle spor,” fortæller Aya 
og Johanne fra 3.c.
”Vi fandt nogle stjerner, hvor der stod ’HJÆLP’ på. Vi tror, julemanden er fanget i en kælder”.

Rundt om i klasserne er der blevet klippet, klistret og pyntet op. Flere og flere klasser har i år 
søgt hjælp hos bedsteforældrene, hvilket har været til stor glæde for både børn og bedstefor-
ældre. 

”Jeg synes, det var rigtig sjovt at have besøg af bedsteforældre. Vi fik lavet nogle flotte ting, 
og vi fik hygget rigtig meget,” smiler Sophia fra 3.c, mens Elias supplerer: ”Ja, og selvom mine 
bedsteforældre ikke var der, så hyggede jeg mig rigtig meget med de andres bedsteforældre.”

Luciadagen blev endnu en gang et smukt indslag på skolen. Koncentrerede børn med lys i  
hænderne - og i øjnene.  En festdag for lyset i en tid, hvor dagene er korte. 
Som noget nyt i år deltog 3. årgang efterfølgende i et stort Lucia-optog i  
Aarhus fra Domkirken til Skt. Knuds Kirke. Det blev en rigtig god oplevelse  
for alle.
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Opfølgning på hærværk 4.oktober
En arbejdsgruppe bestående af elever, medarbejdere, ledelse fra skolen, Ung i Aarhus og HUK 
har sammen været nysgerrige på, hvad der skal kendetegne en god ungekultur i Hjortshøj. Her 
er et udpluk, af hvad arbejdsgruppen fandt særligt vigtigt:

• At unge skal inddrages i arbejdet med at skabe en god ungekultur
• Tydelig kommunikation om hvilke tilbud der er til unge i Hjortshøj
• Tydelige regler for, hvad man må på skolen, klubben, HUK
• At forældre skal i dialog med hinanden og deres barn, så alle tager ansvar og kan bakke   
 op om en god ungekultur i Hjortshøj
• At unge tør sige nej og tænker sig om. At man ikke bare går med strømmen
• At unge har viden om, hvordan sociale medier kan bruges/misbruges
• At Hjortshøj er en stærk by med mange ressourcer. Andre institutioner i byen skal ind-  
 drages

Materialet er forelagt skolebestyrelsen, og de handlinger, der lige nu er sat i gang, har fokus på 
kommunikation til de unge og forældre om bl.a. hvilke tilbud, der er på skolen og i klubben.
I snakken om forebyggelse og det at skabe et godt ungemiljø har 8. og 9.-klasserne haft besøg 
af forebyggelseskonsulent Allan Marcussen, som både har givet status på efterforskningen af 
hærværk på skolen i oktober, men også talt med de unge om forebyggelse af situationer, hvor 
noget, som bare skulle være sjovt, bliver dybt alvorligt. Allan Marcussen har også stået til rådig-
hed for elevernes spørgsmål.

Politiet har efter afhøringer pt. ikke fundet frem til, hvem der ved deres 
ophold på skolen natten mellem den 4.-5. oktober begik vandskade og 
forsøg på ildspåsættelse på skolen. 
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Skills – hvad er det?
Skills er en årlig event, som i år blev afholdt d. 14 november. Der har alle 8. klasser i Aarhus 
Kommune mulighed for at deltage i Skills-konkurrencen, som fandt sted i Ceres Park & Arena i 
Aarhus.

Skills danner ramme for at få viden og indblik i erhvervsuddannelserne, ved at de forskellige er-
hvervsuddannelser havde sat stande op, hvor vi kunne få information og prøve aktiviteter inden 
for uddannelsen. 

For første gang i år deltog Virupskolen i konkurrencedelen, som bestod af en række udfordrin-
ger - fx. at stable dåser, hamre søm i et bræt eller folde servietter på tid. Udfordringerne lyder 
umiddelbart simple, men de var svære at løse på grund af tidspres.

Når vi ikke deltog i konkurrencerne, gik vi rundt til de forskellige uddannelsersstande, og vi kun-
ne også mødes med elever fra andre skoler. 

Det var en hyggelig dag, men også en meget lang dag, da ingen hold fra Virupskolen kom i fina-
len. Det var fedt med en anderledes skoledag, og vi er glade for, at vi valgte at deltage i konkur-
rencen. Desuden var det spændende at få viden om andre alternativer til ungdomsuddannelser 
end gymnasiale uddannelser, da vi jo snart skal træffe et valg! 

Skrevet af Stella, Agnete og Filippa 8.Y
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Garderober skal tømmes
Husk at tage alle ting med hjem inden juleferien. Skolens garderober tømmes og rengøres i 
juleferien.
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Niels Tange forsker med lærere og pædagoger 
Når læreren underviser i klassen, er der ikke bare ét men to formål, der skal opfyldes. På den ene 
side skal eleverne dannes og på den anden side uddannes. 
Forsker Niels Tange skal det næste år indsamle empiri til sin Ph.d.-afhandling, der handler om 
det dobbelte formål og spændingsfeltet mellem læring og dannelse i skolen.

Forskningen er kommet i stand i et samarbejde mellem VIA University Collage, Aalborg Universi-
tet og Børn og Unge (Virupskolen).

Niels Tange vil være på skolen og observere og indsamle empiri gennem aktionsforskning med 
otte lærere og en pædagog. Der indhentes ikke empiri hos eleverne. Er du mere nysgerrig på 
projektet, er du altid velkommen til at kontakte skolen. Vi vil selvfølgelig også løbende fortælle 
om projektet. 

Legepladsen på vej
Der arbejdes på højtryk for at få den nye legeplads klar. Legepladsen ligger ved den nye indsko-
ling og bliver et område med ny mulitbane, gyngestativ, bålplads og klatrestativ. Vi glæder os 
helt vildt til at tage den i brug.



Malerier om GLÆDE af 2.b
2.b har arbejdet med billeder udfra begrebet GLÆDE i samarbejde med kirke- og kulturarbejder 
Søren Christensen. Søren har været på besøg i klassen og fortalt om glæden ved Jesus fødsel 
og fortalt dem Juleevangeliet. Bagefter talte han med børnene om deres opfattelse af begrebet 
glæde. 

I billedkunst har børnene lavet billeder udfra, hvad glæde betyder for dem. Malerierne er lavet 
med en bund af akrylmaling, og andet lag er lavet ved at slå på bunden med en fluesmækker. 
Skitserne til maleriernes er lavet med Posca-tusser på sort kardus.

Rollingerne, som kan ses på forsiden af Forældrenyt, er lavet af klassen i samarbejde af toiletrul-
ler, stof, maling mv. og er blevet til et lille krybespil i kirkevinduet.
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Jeg bliver glad, når jeg spiller Roblox.

Jeg bliver glad, når jeg er i Rush med min familie.

Jeg bliver glad, når jeg tænker på dyrene.

Jeg bliver glad, når vi holder jul i familien.

Jeg bliver glad, når jeg holder jul.

Jeg bliver glad, når det er nytår og vi fyrer raketter af.

Jeg bliver glad, når jeg spiller computer med min 

far.

Jeg bliver glad i naturen.

Jeg bliver glad, når jeg holder jul med familien.

Jeg bliver glad, når det er halloween.

Jeg bliver glad, når jeg tegner og lærer om dino-saurer.

Jeg bliver glad, når jeg er i naturen.

Jeg bliver glad, når jeg tænker på landet Israel, hvor min familie er fra.

Jeg bliver glad, når det er nytårsaften.

Jeg bliver glad, når jeg er i skoven.

Jeg bliver glad, når jeg passer på naturen. Jeg bliver glad, når jeg er på ferie.

Jeg bliver glad, når jeg holder juleaften og spiser sammen med familien.

Jeg bliver glad, når jeg dyrker kampsport.

Jeg bliver glad, når jeg tegner.

Jeg bliver glad, når jeg holder nytår.

Jeg bliver glad, når jeg hygger mig med mine dyr.

Hvad gør dig glad? Læs børnenes svar:



Velkommen til...
PU-studerende i SFO Sofie Laursen

Lærer Christian Olesen som vikarierer i Niels Peters sygefravær

Lærer Lise Solkær som er konstitueret SFO- og indskolingsleder i Christian Henriksens  
sygefravær

Pædagog Mads Vallentin Heide som er vikar for Nastasja S. Nielsen (barsel)

Sekretær Bettina Hald

Farvel til...
Rikke Thygesen, lærer, og Liban Møller, pædagogmedhjælper. Tak for den tid I har været hos os. 
Vi ønsker jer al mulig held og lykke i fremtiden.

Kalender
Juleferie: 21.12.2019 – 5.1.20202

Uge 5: Fordybelsesuge

Vinterferie: 8.2.2020-16.2.2020

Fastelavn: 24. februar
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