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Introduktion til
Hvorfor en Verdensklasse?
Vores blå planet er helt speciel. Tænk engang,
at vi bor på en planet, der er i lige nøjagtig den
rigtige afstand fra solen til at den kan have en
atmosfære, der gør det muligt at have
flydende vand på overfladen.
Netop vandet er forudsætningen for alt liv,
altså alt det skønne, vidunderlige og
mangfoldige liv med utallige dyre- og
plantearter, der alle igennem millioner af år
har tilpasset sig, så de klare sig i samspil med
de omgivelser de befinder sig i.
Nogle af disse organismer er endda så
specielle, at de kan klare sig i selv de mest
ekstreme områder af vores planet. Ja, selv ind
under indlandsisen på nordpolen findes der
livsformer.

En organisme, vi kender særligt godt til, har
lært at tilpasse sig til stort set alle geografiske
og klimatiske forhold ved at kontrollere og
udnytte sine omgivelser og ved at ændre
landskabet og finde utallige kreative løsninger
på de udfordringer, den bliver mødt med.
Livsformen, der er tale om, er os: Mennesket.
Vores stræben efter at dominere vores
omgivelser har resulteret i, at der nu snart er
8 milliarder af os på planeten og inden 2050,
blot om 30 år, vil vi være hele 10 milliarder
mennesker. Altså 10.000.000.000.
10 milliarder mennesker fordelt på hele
kloden, alle med hver deres historie, kultur og
traditioner, som skal deles om ressourcerne
på denne dejlige planet.
Det er vist ikke for meget at sige, at
mennesket dominerer over alt andet liv og at
denne dominans har vidtrækkende
konsekvenser.

Naturens økosystemer er truet som aldrig før,
tusindvis af dyrearter forsvinder hvert år for
aldrig at blive set igen og vores udledning af
drivhusgasser og ødelæggelse af naturen truer
med at vælte den naturlige balance, som har
hersket på kloden i millioner af år og som
overhovedet har gjort det muligt for liv at
eksistere.
Det er en gigantisk udfordring
menneskeheden står over for. Det kræver
nytænkning, innovation, gå-på-mod,
solidaritet og masser af færdigheder at
standse denne skæve udvikling. Det kræver, at
vi har en bred forståelse for netop den planet,
vi bor på, den verden vi lever i med hele dens
mangfoldighed. Det kræver, at vi lærer om
livet på jorden, om mennesker og deres
kulturer, om samfundet og jordens geologi og
naturlige kredsløb.

Med andre ord kræver det, at vi lærer om
verden i hele dens bredde, så vi får overblik
og kan agere ud fra det samlede billede.

Skolens program er fyldt med liv, lyst
og lærdom
I løbet af året varierer programmet i indhold,
metode og varighed, så der hele tiden sker
noget nyt og du hele tiden bliver
dygtigere med både hænder og hoved og
udvikler dig personligt, sammen med dine
kammerater.
Ideen med verdensklassen er, at de ældste
elever får et sammenhængende program og
forståelse for vores verden som helhed. Dette
opnås ved, at hver måneds overskrift
behandler et tema i internationalt perspektiv
og at en del af månederne kommer tæt på
hvert kontinent, fra alle mulige vinkler, såsom
klimaforandringer, samfund, historie,
litteratur, kunst, osv.

Metoderne til at komme tæt på er bl.a.:
lærerens kurser, morgensamlinger, interviews
og besøg. Eleverne møder folk fra andre lande,
besøger organisationer, der arbejder med
sociale spørgsmål. De beskæftiger sig med film
og andre kulturelle produkter fra månedens
verdensdel, laver aktioner, laver
undersøgelser i naturen, osv.
Her som på andre skoler, har vi fag.
Programelementerne tilgodeser ofte mere end
et fag ad gangen og du skal i vid udstrækning
bruge det du lærer, mens du lærer det, idet
undervisningen er både teoretisk og praktisk.
Andre fag, som programmet indeholder, er
designet særligt: Sundhed, fremtidens verden,
kommunikation, undersøgelser, teater,
kunstneriske udtryk med flere.
Og så er der de praktiske fag. Fag, som kræver
både dine hænder og dit hoved og giver dig
mulighed for at handle. Her kan du tage sagen
i egen hånd og udvide din kapacitet til at

tænke i løsninger og håndtere livets praktiske
virkelighed.
I det efterfølgende vil vi fortælle om stedet,
om de forskellige perioder i dit program, hvad
de indeholder, hvad du skal lære og lave.

Her er vores skole

værksteder, en café og et bordtennisrum.

Lindersvold ligger tæt på Præstø Fjord og
Feddet Badestrand, kun få kilometer fra Faxe
by. Skolecentret har til huse i en gammel
herregård med store parkområder, der
indbyder til boldspil, dyrkning af økologiske
grøntsager og hygge ved bålpladsen, og et
værksted til sløjd og metalarbejde.
Nogle gange står programmet på en tur til
Feddet, en rask 3 km gåtur, langs vandet med
udsigt til Præstø.
Turen er en del af Sjællandsleden, som er en
650 km lang sammenhængende vandrerute
langs Sjællands kyst. Naturen ligger os på
sinde, og vi drager den så meget som muligt
ind i vores hverdag.

Skolens køkken serverer frokostbuffet med
salater og lune retter.

Vi har også en dejlig skolegård med græsplæner, som er delvis belagt med brosten, i
typisk herregårdsatmosfære. Her nyder vi at
spise ude eller grille, når vejret tillader det.
Indenfor er der store klasseværelser,

Skolecentret Lindersvold
Skolecenteret Lindersvold er et skolecenter,
der består af en række skoleenheder,
herunder en Heldagsskole og et STU-tilbud.
Vi deler nogle af de fysiske rammer med
hinanden og har også samarbejde på tværs af
skoleenhederne, som består af mange slags
aktiviteter såsom opbakning til skolearbejdet,
fælles sportsarrangementer, studierejser,
opsætning af årets teaterstykke, m.m.

Om undervisningen
Undervisningen er både praktisk og teoretisk
med mulighed for flere udfordringer og
mulighed for ekstra hjælp. Hvert år laver vi et
årsprogram, hvor man kan se månedens
overskrifter og månedens højdepunkter.
Det betyder noget, at undervisningen er
vedkommende og vigtig og udfordrer den
enkelte elev lige netop dér, hvor han eller hun
er.
Undervisningen er at skrive diktat og lære
tabeller, at forstå statistikker og vide hvad
fotosyntese er. Det gælder også om at blive
dygtig til praktiske færdigheder som at lodde,
dyrke grøntsager, kunne sætte et vindue i eller
lave den mest fristende frokostbuffet til sine
kammerater.
Undervisningen skal også være nærværende.
Når vi skal lære om fiskeri, får vi en fisker til at
fortælle, og vi tager en tur med ud på hans
fiskekutter.
Skal vi lære om Mellemøsten, besøger vi

muslimske familier, hører om deres liv og får
nye venner.
Undervisningen skal styrke elevernes
gå-på-mod og deres nysgerrighed efter at
forstå sig selv og den verden, de lever i. Den
skal være så oplevelsesrig og vigtig, at den
bliver husket rigtig længe.
Undervisning er også at tage ud at rejse.

Om fag og metoder
Fagene kan hedde noget andet, end det de
plejer. Matematikken kan læres i skoven, på
stranden, i tømrerværkstedet eller i
supermarkedet i stedet for udelukkende i
klasseværelset.
Fagene står ofte i forhold til overskriften og
indimellem har vi folkeeksamen, hvor
eleverne viser lærerne og indbudte gæster,
hvad de har lært.
Ved skoleårets start laver lærer og elev en
elevplan sammen, hvor målene for året

generelt beskrives for hvert fag, også de
personlige mål. Nogle er måske ret godt med i
det faglige, men har mange udfordringer på
andre områder.
Andre er kørt helt sur i matematikstykkerne og
har brug for succes på andre områder, før de
kan tage livtag med de sværeste pukler.
Det vigtigste er, at hver elev har netop de mål
og den plan, som gør, at han eller hun udvikler
sig, fordyber sig, får overskud til at være en del
af fællesskabet og tager ejerskab af sin egen
uddannelse og udvikling.

...på Heldagsskolen Lindersvold:
1. At arbejde sammen som et hold – i fuld fart
2. Være dygtig med både hænder og
hoved
3. Være produktiv og i stand til at udføre
mange forskellige ting
4. Lære om den danske natur i dens
mange former
5. Producere ting med dine hænder

13. Opbygge et stærkt kammeratskab med
dine to nærmeste kammerater – i en
trio
14. Påskønne alle de andre omkring dig
15. Indse at 2 plus 2 giver mere end 4
tilsammen
16. Værdsætte ethvert menneske som en
enestående person
17. Lære om de sidste tilbageværende konger
og kejsere

6. Udtale dig om hvad du har på hjerte
7. Få andre til at forstå, hvad du mener
8. Stille spørgsmål og finde svar
9. Diskutere – argumentere for din sag og lytte
til, hvad andre har at sige
10. Lære at holde af forandringer og livets
tumult
11. Vove at være anderledes og gå imod
hovedstrømmen

18. At øve dig sammen med andre i
selvorganisering

12. Være en god kammerat

19. Udvikle din kampånd – det ikke at give op,
når der opstår forhindringer
20. Begejstre og organisere andre
mennesker
21. Tegne eller male et menneske, du
beundrer
22. Finde på forslag og skrive dem op
23. Udvikle og styrke din selvtillid
25. Være vedholdende

forkert – eller ikke godt nok
27. Sigte højt – altid efter det bedste
28. Måle dine fremskridt

August: I sportens verden
Sport er noget mennesker har dyrket altid, og sporten spiller en stor rolle i alle kulturer. Vi
ser på, hvordan sporten har udviklet sig gennem historien, vi belyser sporten som
international forretning, vi lærer og prøver kræfter med de lidt mere ukonventionelle
sportsgrene fra andre lande, lærer om sammenhæng mellem sport, sundhed og velvære
og vi dyrker selv sport og gør os klar til at deltage i det årlige sportsstævne, OL.

Månedens film:
- En forårsdag i helvede
Studier:
- Hovedværk: ”En, to, tre –
NU!”
- FN´s verdensmål nr. 3:
”Sundhed og Trivsel” og
nr. 4 ”Kvalitetsuddannelse”
- Vi studerer krop og hjerne
- Jørgen Leth

Oplevelser:
- OL-træning med andre
skoler
- Besøg en travbane

Produkter:
- Tilrettelæggelse og
gennemførelse af et
motionsprogram

Kurser:
- Vores lungers fulde kraft
- Fairplay
- OL og politik
- Idræt – den globale
forretning
- Doping
- Hjernen, kroppens
styresystem

September: Afrika – tæt på
Afrika er det store kontinent lige syd for vores eget. Historisk set har der altid været en tæt
forbindelse mellem de to kontinenter og det lige siden det gamle Ægypten, en af de ældste
civilisationer i verden. Selvom vi ofte kunne få indtryk af, at Afrika er et rimeligt homogent
kontinent, er det ikke tilfældet. - Vidste du, at der tales flere end 1000 sprog i Afrika?
Vi skal komme tæt på enkelte lande, deres levevilkår, vi skal lære om, hvorfor Afrika
omtales som menneskehedens vugge og vi skal zoome ind på nogle af de store
udfordringer, kontinentet står overfor: Hvordan bliver de afrikanske lande påvirket af
klimaforandringer? Hvad med HIV/AIDS? Og hvorfor er der fattigdom i mange afrikanske
lande, når de i virkeligheden er rige på naturressourcer?

Månedens film:
- Mit Afrika
Oplevelser:
- Vi deltager i OL på Tvind
- Nationalmuseet
- Torvehallerne

Studier:
- Vi studerer drikkevand og
dets livskraft
- Teknologiens
konsekvenser
for dyr og mennesker
- FN’s verdensmål nr. 1
“Afskaf Fattigdom” og nr.
2 “Stop Sult”
- Jacob Ejerbo

Kurser:
- Kan man kurere AIDS?
- Verdens bedste nyheder
- Danmarks kolonihistorie
- Slaveri før og nu
- Det nye Afrika
- Afrikansk musik
- En DI fortæller
Produkter:
- OL på Tvind
- Aktioner med UFFHumana og ”Verdens
Bedste Nyheder”

Oktober: Amerika – tæt på
Amerika er i virkeligheden ikke ét kontinent, men snarere to. Vi skal lære om USA, et af
verdens rigeste og mest modsætningsfyldte lande og vi skal undersøge, hvorfor nogle
amerikanske indbyggere taler dansk i USA. Mange europæere er flyttet til USA i løbet af
dets korte historie, så vi vil komme nærmere ind på, hvordan det har påvirket samfundet.
Og hvorfor skal vi egentlig bruge kræfter på at følge med i amerikansk politik? Hvad med
de andre lande? Hvorfor taler man egentlig spansk i Sydamerika?
Hvordan kan det være, at der er cubanske læger ved mange af verdens brændpunkter?
Vi skal også møde mennesker fra Sydamerika og høre dem fortælle om deres liv og
hverdag.

Månedens film:
- Niceville (The Help)
Studier:
- Mellemamerikas historie
- Racisme i nutidens USA
- FN’s verdensmål,
nr. 8 ”Anstændige Jobs og
Økonomisk Vækst”
nr. 10 ”Mindre Ulighed”

Kurser:
- Hvad er en
mønsterbryder
- Global handel
- Silicon Valley og jagten på
innovation
- Sociale mediers magt og
indflydelse

Oplevelser:
- Besøg af storyteller
- Mød en amerikaner

Produkter:
- Vi afholder folkeeksamen
- Vi afholder halloweenfest

November: I kunstens verden
Kunst har altid været en vigtig del af menneskets historie. Lige siden stenalderen har
menneser brugt tegninger og billeder til at fortælle historier og til at give deres viden
videre til andre. Men kunst er ikke bare billeder. Den mundtlige fortællekunst har en lige så
lang tradition. Der er blevet fortalt historier over bålet, nogle af historierne er senere
blevet skrevet ned.
Vi skal kigge på kunsten fra alle mulige vinkler, vi skal lære om poesi, vi skal læse historier
fra fjerne lande og vi lærer om hvordan kunsten har udviklet sig i løbet af menneskehedens
historie.

Månedens film:
- Kunsten at fange en
solstråle

Studier:
- Vi studerer dansk
kunsthistorie
- Billedanalyse
- Digtanalyse
- FN’s verdensmål nr. 5
”Ligestilling mellem
Kønnene” og nr. 6 ”Rent
Vand og Sanitet”

Oplevelser:
- Vi er aktører ved årets
efterårskoncert
- Københavnertur
- Vi tager på kunstmuseum

Kurser:
- Hvad er street art?
- Hvad vil det sige at være
forfatter?
- Kunst og kultur i dansk
politik
- Arkitekturens kunst
- Mæcenernes betydning
- Skriv dine egne digte
-

Produkter:
- Vi laver produkter til
efterårskoncerten

December: Planeternes verden
Vores verden, denne blå kugle med en omkreds på cirka 40.000 kilometer, er kun en
lillebitte del i det samlede univers. Der er 8 planeter i vores eget solsystem. Et solsystem,
som der er flere millioner af i vores galakse, den vi kalder Mælkevejen, som der igen er
flere milliarder af i hele universet. Størrelserne bliver uendeligt store og det kan virke lidt
overvældende. Ved at studere universet kan vi lære mere om livet her på jorden. Hvordan
det er opstået, hvor det kommer fra og om sandsynligheden for liv på andre planeter. Hvordan ser jorden ud inden i og kan man komme derind? - Hvordan kommer man
egentlig op på månen og er det muligt, at vi når at bo på Mars inden for vores levetid?
Med andre ord, det er nogle af de helt ‘universelle’ spørgsmål vi skal dykke ned i.

Månedens film:
- Rejsen til jordens Indre
Studier:
- Jules Vernes værker
- Vi gennemfører
halvårsprøver
- FN’s verdensmål nr. 9
“Industri, Innovation og
Infrastruktur” og nr. 14
“Livet i havet”

Kurser:
- Juletraditioner i verden
- DR’s ”Planeterne”
- Julehjælp og gøre en
forskel
- Julen – lysets fest
- Fattigdom i Danmark
- Fremtiden i rummet

Oplevelser:
- Planetariet
- Juleafslutning
Produkter:
- Julehjælp
- Juleafslutning på skolen

Januar: I musikkens verden
Musik er noget der altid har bragt mennesker sammen. I denne måned skal vi dykke ned i
en verden af musik i form af forskellige genrer. Vi får kendskab til musikere og musikstile. Vi
lærer om musikkens mangfoldighed og vi hører musik fra hele verden. Og så skal vi have en
helt særlig oplevelse i form af vinterkoncerten i Holstebro, en hel dag med klassisk og
moderne musik.

Månedens film:
- Amadeus
Studier:
- Musikhistorie
- Lyrik og sang
- FN’s verdensmål nr. 11
“Bæredygtige Byer og
Lokalsamfund” og nr. 12
“Ansvarligt Forbrug og
Produktion”
- Filmanalyse

Produkter:
- Vi laver produkter til
vinterkoncerten
- Vi laver en plan for
fremtiden med UUvejlederen

Kurser:
- Fra klassisk til New Age
- Rock’n’Roll is here to stay
- Stemmen som instrument

Oplevelser:
- Se en koncert
- Besøg radiohuset
- Vi deltager i årets vinter
koncert

Februar: Oceanien – tæt på
Oceanien, er en spændende verdensdel, bestående af flere tusinde øer og øgrupper, hver
med deres egen unikke historie og kultur. Det land, som du måske bedst kender fra denne
verdensdel, er Australien, et af de mange engelsktalende lande i verden. Men vidste du at
landet har en meget broget historie, bl.a. som fangekoloni? Og hvordan lever aboriginerne
egentlig? Vi skal høre, hvordan australsk engelsk lyder, vi skal lære dans fra nogle af de
mange stillehavsøer og vi skal finde ud af, hvorfor mange af øerne i Stillehavet er specielt
truet af klimaforandringer.

Månedens film:
- Kon Tiki

Studier:
-

Troels Kløvedals rejser
Naturreligioner
Verdens farligste dyr
FN’s verdensmål nr. 15
“Livet på land”

Oplevelser:
- Den Blå Planet

Produkter:
- Vi laver egne
naturfagsundersøgelser
- Vi forbereder os til
afgangsprøverne

Kurser:
- Australien – landet, der
engang var fangekoloni
- Hvor kommer statuerne
på Påskeøerne fra?
- Thor Heyerdahl

Marts: Asien – tæt på
To tredjedele af verdens samlede befolkning bor i Asien. I Asien finder vi også et af de
største lande i verden, nemlig Kina, hvor der lige nu bor 1,4 milliarder mennesker. Mange
asiatiske lande har en rig kultur, som har rødder flere tusind år tilbage i historien. Og så er
Kina på vej til at blive en egentlig verdensmagt. Vi skal lære om, hvad den nye silkevej er,
og hvis silkevejen er ny, hvordan så den gamle så ud? Og hvad betyder det egentlig for os i
Danmark, at økonomien vokser så stærkt i Asien? Hvorfor er mange af de ting, vi bruger til
dagligt lavet i Kina eller Taiwan?

Månedens film:
- Chihiro og heksene
Studier:
-

Japan
Iran og Mesopotamien
Indien
Vi forbereder
studierejserne
- FN’s verdensmål nr. 13
”Klimaindsats”

Oplevelser:
- Vi møder mennesker fra
fremmede kulturer og får
nye venner
- Vi smager på fremmed
mad

Kurser:
- Hayao Miyazaki
- Kina, verdens nye
supermagt?
- Flodkulturer
- Vilde vejrfænomener
- Kan der blive fred i
Mellemøsten?

Produkter:
- Rejseprogram og rejsebog

April: Europa – tæt på
Europa er den kontinent vi selv bor på. Et kontinent med rig historie, domineret af store
riger og små kongedømme. I Europa finder vi de fleste af de lande i verden, der stadig har
en konge eller en dronning. Vi skal lære om hvad EU er, hvilken rolle Danmark spiller i det
europæiske samarbejde og hvordan Europa kom til at se ud, som det gør i dag. Vi skal på
studietur i et land i Europa og vi skal lære om det lands historie, kultur, samfundsforhold
og sprog. Og så skal vi møde mennesker fra forskellige europæiske lande, for at lære af
dem og for at få nye venner.

Månedens film:
- Flammen og Citronen
-

Studier:
- Verdenskrigene
- Samfundsøkonomi
- Gør klar til skriftlige
afgangsprøver
- FN’s verdensmål nr. 16
”Fred, retfærdighed og
stærke institutioner” og
nr. 17 “Partnerskaber
for fremtiden”

Kurser:
- Hitlers vej til magten
- Tyskland efter
genforeningen
- Arbejderbevægelsen
- Hvad er EU?

Oplevelser:
- Besøg Mindelunden
- Besøg Frihedsmuseet
- Vi holder folkeeksamen
- Studietur

Produkter:
- Vi laver budgetter
- Produkter fra studieturen

Maj: I skuespillets verden
Skuespil er en særlig form for kunst, der kombinerer litteratur med andre udøvende
kunstformer, som f.eks. poesi, sang, dans og skuespil.
Denne særlige kunstform har traditioner helt tilbage til de gamle grækere og i denne
måned skal vi dykke ned i skuespillets verden. Vi lærer mange forskellige genrer at kende,
beskæftiger os med store skuespillere og forfattere i historien. Vi skal se et teaterstykke og
vi skal selv lave vores egen teaterproduktion til det årlige sommerteaterstævne.

Studier:
- Læs og analyser årets
skuespil
- Vi øver replikker til
teater
- Eksamenstræning
- FN’s verdensmål nr. 15
“Frihed og
retfærdighed”

Månedens film:
- Blinkende lygter

Oplevelser:
- Det kongelige teater

Produkter:
- Vi gennemfører skriftlige
afgangsprøver
- Vi producerer et
teaterstykke

Kurser:
- Teaterets historie
- Teater- og filmgenrer
- Hvad sker der bag
scenen?
- Boganalyse
- Eksamensteknik

Juni: It’s showtime
Skoleåret er ved at være slut og der gøres status på mange områder. Der er mundtlige og
praktiske prøver, der skal gennemføres. Alle har lært rigtigt meget i løbet af året og det kan
ses i både skrift og tale, når året gøres op.
Der er stort teaterstævne i Juelsminde, hvor årets sidste højdepunkt slutter året af med et
festfyrværkeri af skuespil og fortællinger fra fortiden, om nutiden og for fremtiden.

Månedens film:
- De grønne slagtere

Studier:
- Vi studerer
fremtidsteknologier
- Vi overvinder vores frygt
- FN´s verdensmål nr. 7
“Bæredygtig Energi”
- Prøveeksamen
Oplevelser:
- Vi går til afgangsprøver
- Sommerteater
- Vi sejler og nyder en dag i
naturen
- Hemmelig dag

Kurser:
- Hvad er en god
teaterforestilling?
- Hvordan holder man
sammen?
- Hvordan ser fremtiden ud?

Produkter:
- Praktisk eksamen
- Producere teaterstykker
- Årsafslutning
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35

O 23

T 22

M 21

S 20

L 19

F 18

T 17

O 16

T 15

M 14

S 13

L 12

F 11

T 10
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T8

M7

S6

L5

F4

T3

O 29

M 24

F 24

34

33
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T1

S 27

S 23

T 23

Skolestart
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T 27
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M 27

F 21

T 21

31

S 16

T 16

T 20

L 15

O 15

M 20

F 14

T 14

30

M 10
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T 13

S9

T9
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L8

O8

M 13

F7

T7

T6

O5

S5
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T4

L4

M6

M3

F3

L1

S2
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T2

O1

JULI
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Naturvidenskabsfestival

Afrika Temauge
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S 25

L 24

F 23

T 22

O 21

T 20

M 19

S 18

L 17

F 16

T 15

O 14
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M5
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L3

F2

T1
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SEPTEMBER
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Besøg kunstmuseum

Danmarkstur

Sommertid slutter

Efterårsferie

Motionsdag

Klimadag

Folkeeksamen
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L 28

F 27

T 26

O 25
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L 21
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F6

T5

O4
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45

Terminsprøver

Praktikuge

Efterårskoncert SJ

49
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Generalprøve Efterårskoncert

Fernisering

Kunstuge
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L 27

T 30
O 31
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S 28
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M 29

L 27
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O 27
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T 25

O 24
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F 29

F 26

T 25
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Vinterferie
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M 15

S 14

L 13

F 12
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S7

T 19
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O 17
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3

T 16

F 15

T 18
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L 13

S 14

O 13

F 12

T 12

7

O 10
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Fastelavnsfest

T9

L9
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2
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M 11
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F5
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O3
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O6
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5

T4

1

FEBRUAR

T4

M4
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O3

M1

L2
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S3

F1

JANUAR

Påskeferie

Folkeeksamen
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MARTS
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F 30

T 29

O 28

T 27

M 26

S 25

L 24
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O 14

T 13

M 12

S 11

L 10
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T6
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L3
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Store Bededag

Sommertid slutter

Studietur

Påskeferie

APRIL
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16
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M 31

S 30

L 29

F 28

T 27

O 26

T 25

M 24

S 23
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M 17

S 16
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F 14
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Teaterforestilling

Pinseferie
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Kristi Himmelfart
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Skr. afgangsprøver

MAJ

O 30

T 29

M 28

S 27

L 26

F 25

T 24
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