Traditioner
Traditioner omkring højtider og helligdage
Jul:
Juletræstur og juleklip:
Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse
tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter
pyntes træet, og dagen afsluttes med gløgg og æbelskiver
også lavet af pædagogerne i SFO. Ca. 1 uge efter kåres
det flotteste klasseværelse af ”Det Hemmelige Råd”, og
den vindende klasse overdrages ”Vandresprællenissen” og
en stor pose godter.
Børne julefrokost:
I december måned arrangeres der en stor julefrokost for alle børnene I SFO´en. Børnene
skal møde op i fint tøj, og så skal der spises med pæne manerer, mens pædagogerne
serverer.

Julemarked:
Alle klasser har en bod, hvor de optjener penge til klassekassen –
familierne kan også opstille boder og hjælpe klassen på denne
måde. Der er bål I gården, og der kan købes gløgg og æbleskiver
og andet godt

Luciaoptog:
13. december går 3. klasserne luciaoptog, bager
Luciabrød og uddeler til alle klasser. Klassen går ligeledes
optog på plejehjemmet og til adventsgudstjenesten I
Ravnsbjerg-kirken.

Julegudstjeneste:
En af dagene før jul tager alle skolens børn og voksne til julegudstjeneste ligesom de
omkringliggende folkeskoler gør.
Sidste dag før jul :
Alle tager i kirke, og der hygges i klasserne – dagen
afsluttes med, at alle danser om juletræet – der ønskes
glædelig jul
Første dag efter jul:
Der ønskes Godt nytår og skoleleder fortæller det
traditionelle eventyr.

Nytår:
Børnenes nytårstale/skolestil:
Alle børnene laver deres egen nytårstale, der indeholder mål og ønsker for året, der
kommer – den gemmes gennem hele skoleforløbet. Denne afleveres hvert år som en
skolestil den 3. fredag efter juleferien.
Fyrværkeri:
Hjemmeværnet demonstrerer fyrværkeri
Dronningens og Statsministerens nytårstale:
Klasserne fra 4. klasse og opefter arbejder med talerne

Påske:
Morgensamlingen omhandler påske

Pinse:

Morgensamlingen omhandler pinse

Traditioner omkring danske skikke og begivenheder:
Jævndøgn (forår og efterår):

Skolen holder jævndøgnsfest med bål og mad i forbindelse
med julemarkedet.

Solhverv (sommer og vinter):
Skolen holder midsommerfest/skt. Hans med bål og mad lige omkring Sct. Hans og
omkring vintersolhverv/julemarked. Til sommerfesten opfører 6. klasse musical,
værkstederne sælger varer og 9. klasse overrækkes eksamensbeviser. Der er
fællesspisning og bål.

Fastelavn:

Fastelavnsfest for 0.-3. klasse, hvor der slås katten af tønden.
Maskeradebal/karneval for 4.-7.
klasse. Hvor klasserne indretter
lokaler i 4 farver og iklædes
samme farve som klassens lokale.

Skt. Hans (23. juni): midsommerfest/sommerfest.

Folketingsvalg:

Alle børn laver deres egne
valgplakater og partier.

Traditioner omkring
flagdage:
Ved morgensang informeres
der om, hvorfor der flages.

Traditioner omkring skolen:
Første skoledag:
1. skoledag. Alle møder 8.15 til 12.00 - Teamene planlægger dagen for hver enkelt klasse.
Før-skole: Skole-lege-dag:

De kommende 0. klassesbørn og deres familier inviteres til en skole-lege-dag, hvor skolen
præsenterer nogle af de aktiviteter, skole og SFO tilbyder.
Venskaber på tværs:
Når en lille ny klasse starter i skolen, vises de efter
lidt tid rundt af en lidt ældre klasse. Der laves
arrangementer, hvor de nye elever hjælpes af de
lidt ældre børn (ture, madlavning, spilledag,
højtlæsning m.m.). 1.-4. klasse tager imod den nye
0. klasse til et særligt arrangement i salen. Hvor der
gives gaver til de nye børn (tegninger, oplevelser
og opvisninger m.m.).

Forældrenetværk:
Ved første forældremøde i 0. og 1. klasse etableres forældrenetværket. Dette skal styrkes
gennem hele skoleforløbet, da et stærkt forældrenetværk omkring klassen, kan styrke
børnene både fagligt og socialt.
Klasseråd:
Alle klasser har et klasseråd bestående af forældre, der
samarbejder med klasselæreren
Elevråd:
Alle klasser vælger en elevrådsrepræsentant og en
suppleant. I elevrådet styrkes børnenes indflydelse på
skolens hverdag.
Indesko: Alle børn skifter mellem ude- og indesko.

Skolekomedie:
6. klassen opfører årets skolekomedie
Projektopgave:
9. klassen laver den endelige projektopgave – alle øvrige klasser øver sig i at lave
projektopgaver.
9. klasse fremlægger kort deres mål og konklusion for alle til
morgensamling. De gør det i detaljer for 7. og 8. klasse
efterfølgende.
Konkurrencer:
Skolen deltager i forskellige konkurrencer. F.eks. Politikens ”Gi en
historie”. Samt aviskonkurrence.

Hjemstavnsopgave:
7. klasse laver projektopgave om hjemstavnen.
Hjemstavnsuge/Danmarksuge:
Hele skolen arbejder med emner fra nærmiljøet ( lokalområdet eller Danmark)

Sundhedsuge og motionsløb:
I uge 41 er der særligt fokus på sund mad og levevis, og ugen
afsluttes med deltagelse i skolernes motionsløb.
Olympiade:
Der afholdes sommer-OL lige inden børnene går på sommerferie
Hærvejsmarch og Marselisløb:
De der har lyst repræsenterer Århus Privatskole
Skolernes frugtdag:
I oktober uddeler kræftens bekæmpelse frugt til alle skolebørn

Skolelejr og lejrskoler:
En gang årligt tager vi alle på en skolelejr med temaet ”Her
kommer vi”.
Der er yderligere lejrskoler på 5., 6., 8. og 9. klassetrin, samt
hytteture og overnatninger 0.-4. klasse. SFO’ en har også nogle
superhyggelige skoleovernatninger.
Ekskursioner og udflugter:
Skolens klasser tager jævnligt på ekskursioner i forbindelse med
undervisningen
Temauger/fordybelsesuger:
I løbet af året er der på forhånd fastlagt flere temauger. Der er
3 obligatoriske uger. Disse er Sundhedsugen i uge 41,
Projektugen og Fordybelsesugen.
Andre temaer kan være: forfatteruge, friluftsuge, matematik i
naturen og meget mere....
Klassekasse:
Der indbetales til klassekasser på alle klassetrin 2 gange årligt (a ’100-150 kr.). der kan også
i de enkelte klasser blandt forældrene aftales, at lave en lejrskoleopsparing.

Besøgsdage:
Der arrangeres flere besøgsdage i løbet af året – her kan bedsteforældre m.fl. vises rundt
på skolen.
Skoleintra:
Al kommunikation mellem skole og hjem foregår på skoleintra.
Skoleblad:
Skolens elever har startet et skoleblad, der drives og ledes af elever.
Skoleforbedringsdage:
Sidste weekend før sidste
skoledage før sommerferien
Læsebånd:
Hvert år læser alle skolens børn 1
time på samme tid dagligt i en
måned.

Løbebånd:
Der er løbebånd 3 gange om ugen, hvor skolens børn løber
godt en kilometer.
Skolekor:
Skolen deltager i Privatskole All stars og har også sit eget skolekor. Koret har samarbejdet
med Klüwers Bigband og givet koncert på Rådhuset.

Fødselsdage:
Hver måned synges der fødselsdagssang
for månedens fødselarer.
På skolens fødselsdag spiser alle rundstykker
i klasserne.

Sidste skoledag:
Sidste skoledag kaster 9. klasse med karameller og spiller fodbold mod lærerne. De viser
deres hjemmelavede revy. Her efter går de på altanen og alle skolens børn synger for
dem – her får de lov at kaste med vand. Der spises frokost med klassens lærere og 9.
klasse hentes i limousiner og køres til festen i Mindeparken.

