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Fra bog til film 
I uge 14 og 15 har hele overbygningen 
været i gang med forskellige projekter.  
7. og 8. klasse har arbejdet sammen på 
kryds og tværs i begge uger. Den første 
uge arbejdede de med emnet ”fra bog til 
film”, hvor ugen startede med en anderle-
des analyse af bogen ”Det skete ved høj-
lys dag”, som eleverne havde læst i uger-
ne op til. Der blev både skrevet digte, la-
vet sang, skrevet breve, lavet brætspil, 
lavet trailer til bogen og det var impone-
rende at se deres arbejde.  

Endvidere lærte de om transformationer 
fra bog til film og filmanalyse af filmen 
”The Pledge”, der er lavet ud fra ovenstå-
ende roman. Derudover lavede de selv en 
kortfilm ud fra novellen ”Manddoms-
prøven”, de havde læst. Der var rigtig 
mange gode. 

RLS Casino—Las Vegas go home! 
Den sidste uge stod i matematikkens 
tegn, hvor der er blevet arbejdet med 
sandsynlighedsregning og kombinatorik. 
F.eks. kan man jo regne ud, at har man 
13 spillekort med samme valør fra es til 
konge er der over 6 mia. kombinationer.  
Ugen blev sluttet af med en fantastisk 
Casino Aften, hvor alle boder blev afprø-
vet af forældre og 6. klasses elever. 

Det er fantastisk at opleve de nye kreative 
idéer og venskaber, der opstår, når to 
klasser arbejder sammen. 

Fremtidens arkitekter 
For 9. klasse har det i første uge stået på 
arkitektkonkurrence, hvor de i grupper har 
lavet plantegninger og 3D tegninger til 
deres helt egne lejlighedskomplekser og 
tilhørende udendørsarealer. For at bygge 
skulle grupperne ”låne penge” til rente på 
5 %, i løbet af ugen fik de en meddelelse 
om, at renten var faldet til 2,5 %. Mange 
flotte bud var på tegnebrættet. 

Fire genrer på fire dage 
Anden uge har de knoklet med at lave 
synopser i forskellige genrer i dansk. De 
har arbejdet med analyser af eventyr, 
digte, sagprosa og billeder/reklamer. Den 
sidste dag trak eleverne en genre, der 
senere blev fremlagt via synopsen. Ele-
verne skal være gode til at lave synopser, 
da de skal bruge det til afgangsprøve i 
mundtlig dansk. 

10. klasse har haft stor fokus på tysk 
og fysik/kemi. 

10. klasses prøver 
I de sidste par måneder inden sommerfe-
rien sker der rigtig mange forskellige ting i 
overbygningen. 10. klasse gør klar til at gå 
til prøver i matematik, dansk, tysk og fysik/
kemi. Allerede i uge 19 skal 10. klasse til 
skriftlige prøver i dansk, tysk og matema-
tik.  

Berlin 
9. klasse skal til Berlin (læs mere herom 
på næste side) og derefter til terminsprø-
ver.  

Musik– og teaterfestival 
Der skal laves teater og vi skal af sted på 
musik– og teaterfestival, der i år foregår 
på Randers Lille Skole. Mere herom sene-
re. Hvis man har lyst til at læse mere om 
festivalen, kan man gå ind på lilleskolefe-
stival.dk. 

Aktiviteter og skemaer 
Med alle de forskellige aktiviteter og hel-
ligdage der kommer her i løbet af foråret, 
vil der være forskellige skemaer i hele maj 
og juni fra uge til uge. Derfor er det vigtigt, 
at huske at tjekke skema på intra og evt. 
info om kommende uger på opslagstav-
len. Bagerst i dette nummer af OB-nyt kan 
I finde en kalender for tiden indtil sommer-
ferien med overblik over prøver, ture og 
helligdage. 
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Overblik 



Sig nærmer tiden da 9. klasse skal af 

sted til Berlin. Vi tager af sted søndag 

den 4. maj, kl. 8.00 fra Roskilde Lille 

Skole med bus og kommer hjem lørdag 

den 10. maj om eftermiddagen. 

Vi bor som vanlig i ungdomsklubben 

som ligger i det ”gamle” Øst Berlin tæt 

på centrum. 

Det første vi gør er at udstyre alle med 

en 5-dags billet til transportnettet, så vi 

kan komme vidt omkring. Og vidt om-

kring skal vi… der skal besøges mange 

kulturhistoriske steder. 

Hver formiddag, hvor vi er alene i klub-

ben, er der undervisning i hverdagstysk 

og kulturhistorie. 

Dette bliver så brugt på udflugter om 

eftermiddagen, hvor der også bliver 

opgaver som skal klares på egen hånd 

(i grupper). Der er også mulighed for at 

”mingle” med de unge tyske klubmed-

lemmer om eftermiddagen (spille fod-

bold m.m.). 

9. Klasse har kørt et historieforløb om-

handlende tiden fra første verdenskrig til 

murens fald, før de tager af sted. 

Lauras far Peter og Felix’ mor Gitte ta-

ger med som forældre, desuden tager 

Benja, 9. klasses nye tysklærer, og un-

dertegnede med. Vi glæder os til en 

fantastisk tur. 

Venligst Hans, gruppelærer med lidt 

skrammer i panden. 

 

Ny lærer i OB 
- Benja 
 

 

 

 

Jeg hedder Benja og er udannet tysk-, 

matematik-, natur/teknik-, idræt- og 

svømmelærer.  

Her på skolen underviser jeg primært i 

tysk og idræt (valgfag og bevægelse). 

Erfaringsmæssigt har været lærer i 10 

år og har undervist på folkeskole, pri-

vatskole og behandlingsskole.   

Jeg har nu været her i en måneds tid 

og føler at jeg er faldet godt til. Mit 

førstehåndsindtryk er at her summer 

af engagement både blandt lærere og 

elever og at alle er meget opmærk-

somme på et sundt undervisnings- og 

arbejdsmiljø. 

Hilsen Benja  

 

Man skal ikke være bange for at løbe panden 

mod en mur! - Hvem siger det er muren, der hol-

der? 

Berlinturen 



Introdag for  

6. klasse 

Vi har i år valgt at lave en intro

-dag, hvor 6. og 7. klasse ta-

ger sammen til Salvadparken 

og har en dag med lege, øvel-

ser m.m. Dvs. at vi har valgt 

ikke at tage til sandskredet i 

år. 

Formålet er, at 6.klasse skal 

have nogle gode kontakter og 

rollemodeller i overbygningen, 

når de begynder til august. 

Dagen vil køre af stablen tirs-

dag d. 3. juni – Tine Andre-

asen og Mikkel Grønne er 

kontaktpersoner i forhold til 

turen. 

Der vil komme yderligere op-

lysninger ud senere om tider, 

indhold m.m. 

 

Afgangsprøver efter 9. klasse 

Vi har på skolen besluttet at indføre 

afgangsprøver i 9. klasse. Dette kom-

mer til at gælde for eleverne i nuværen-

de 8. klasse, samt alle klasser derefter. 

Dette berører ikke nuværende 9. klas-

se, som stadig først skal op til eksamen 

efter 10. klasse. 

Dette tiltag er vendt i personalegrup-

pen, i bestyrelsen og på generalforsam-

lingen.  

Vi lærere i overbygningen er rustet til 

denne opgave og ved, at eleverne i 8. 

klasse er den rette klasse at starte det-

te nye tiltag op med. I sig selv betyder 

det ikke andet end, at eleverne kommer 

op til prøve i de ting, de alligevel skal 

kunne ved afslutningen af 9. klasse. 

Samtidig betyder det også, at de elever, 

der måtte vælge eks. at tage på efter-

skole eller videre på en anden uddan-

nelse i stedet for at gå i 10. klasse på 

RLS, har et afgangsbevis med videre. 

Dette betyder selvfølgelig, at vi vil gøre 

nogle ting lidt anderledes fremover i 

undervisningen og planlægningen af 

denne, men I vil stadig kunne genkende 

Roskilde Lille Skoles værdier og kultur i 

vores hverdag. 

Dette tiltag vil selvfølgelig akkumulere 

nogle spørgsmål, som det også gjorde 

på generalforsamlingen, men vi vil selv-

følgelig stille op til spørgsmål på det 

kommende forældremøde i 8. klasse 

tirsdag d. 29. april, kl. 17.00 – 19.00. 

Ligeledes vil vi løbende orientere om, 

hvad det aktuelt kommer til at betyde i 

praksis. 

 

Med venlig hilsen 

    Lærerne i OB 
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MA TI ON TO FR LØ SØ 

   1 
1. maj 

Skolen lukker 

kl. 12.00 

2 3 4 
9. klasse Ber-

lin 

5 
9. klasse Ber-

lin 

6 
9. klasse Ber-

lin 

Dansk skriftlig 

prøve 10. klas-

se, kl. 13.30 - 

17.30 

7 
9. klasse Ber-

lin 

Matematik 

skriftlig prøve 

10. klasse, kl. 

14.00 - 18.00 

8 
9. klasse Ber-

lin 

9 
9. klasse Ber-

lin 

Tysk skriftlig 

prøve 10. klas-

se, kl. 13.00 - 

16.00 

10 
9. klasse Ber-

lin 

11 

 

12 
9. klasse fri 

13 14 15 16 
St. bededag 

17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 
OB hjemmear-

bejdsdag 

29 
Kristi Himmel-

fartsferie 
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MA TI ON TO FR LØ SØ 
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Tysk mundtlig 
prøve 10. klas-

se 

6. og 7. klasse 

i Salvadpar-

4 
Tysk mundtlig 
prøve 10. klas-

se 

5 
Grundlovsdag 
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7 8 
Pinsedag 

9 
2. pinsedag 

10 
Matematik 

mundtlig prøve 

10. klasse 

11 
Dansk mundt-

lig prøve 10. 

klasse 

12 
Dansk mundt-

lig prøve 10. 

klasse 

13 14 15 

16 
Teateruge 

17 
Teateruge 

Fysik/kemi 

mundtlig prøve 

10. klasse 

18 
Teateruge 

 

19 
Teateruge 

20 
Teateruge 

21 

 

22 

 

23 
Musik– og 

teaterfestival 

24 
Musik– og tea-

terfestival 

25 
Musik– og tea-

terfestival 

26 
7. - 9. klasse 

fri 

Translokation 

for 10. klasse 

27 
Sidste skole-

dag 

28 29 

30       

Juni 2014 


