Statements fra elever på Rasmus Rask-Skolen

0.a


Jeg kan lide at lege med dyrene og få Jim-boller (Magnus L)



Jeg kan lide at spille Kalaha med Malene (Amalie)



Det er sjovt at spille Kalaha med Malene (Alberte G.)



Det er sjovt at lave boder i Fritteren, og det er sjovt at spille spil og tegne og lege
med hestene (Kamma)



Det er sjovt at tegne (Harley)



Jeg kan lide at tegne og lave boder og lege med snebolde (Magnus H.)



Jeg kan lide at gå i hallen og tegne (Rune)



Jeg kan lide at være i Fritteren og lege med Barbiedukker og ponyer og spille
fodbold med Malene (Ksenia)



Jeg kan lide at lege i hallen (Magnus L)



Jeg kan lide at tegne og lege med mine venner (Freja)



Jeg vil hellere vær i Fritter en blive hentet, for så kan jeg spille badminton og lege
med dyrene (Bille)



Jeg kan lide at spille Mario i Fritter og Ipad og lave lektier (Amalie)



Jeg kan lide at lave lektier, idræt i hallen, få nye venner (Bille)



Jeg kan lide at lege på legepladsen (Harley)



Gode lærere og det er sjovt at gå i skole (Magnus H)



Dejligt at tegne og at man leger rigtigt godt (Alberte A)



Jeg kan lide at gå i skole, fordi det er sjovt og jeg kan li´ mine lærere. (Freja)



Godt at lave lektier og det er godt at få nye venner (Alberte G)



Det er sjovt at tælle og sjovt at have lektier og sjovt at have engelsk og læse
(Kamma)



Jeg kan li` at spille på Ipad og lege i hallen, jeg elsker at få nye venner at lege med
(Ksenia)



Det er godt at gå her fordi mange af mine venner fra børnehaven går her. (Victoria)



Jeg elsker at lege hviskeleg (Amalie)



Jeg kan li` at tegne og lave en bod og jeg kan li´at læse (Alberte G.)



Jeg kan li` at lee udenfor (Tristan)

0.b.


At have gode venner



At lave lektier



At være udenfor og lege



At lave matematik



At have søde lærere



At lave noget i ”læsefidusbogen”



At lære nye ting



Legetiden er god – især Lego og træklodser



At lege ude i sneen



Det er dejligt, når vi holder skolefest



Engelsk er sjovt



Idræt er sjovt



Når vi laver kreative ting
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At være i Fritter



Jeg kan li´ alle tingene



Alt i skolen kan jeg li´

1.a


Fordi man kan få gode venner, både dem som er her og som flytter hertil



Fordi det er den bedste skole



Fordi der er gode og søde lærere



Fordi man lærer mange ting her.



Fordi der er en multibane



Fordi man lærer at læse her



Fordi her er søde børn

1.b


Fordi det er en god klassen vi har



Fordi vi lærer meget,- fx at regne, læse og engelsk



Vi har nogle gode voksne på skolen, der er søde ved os



Fordi vi har mange gode venner her på skolen



Vi lærer at opfører os ordentligt



Vi har det sjovt sammen og er søde ved hinanden



Vi har en god legeplads



Fordi vi har en super god skolefest

2.a


Jeg synes, det er skønt at gå på Rasmus Rask-Skolen



Jeg kan godt lide, at man har nogle gode venner.
Jeg kan også godt lide musik, fordi det lyder godt.
At det er nogle søde lærere.
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Jeg synes, det er godt at gå på skolen, fordi man har venner og man bliver bedre til
ting, og jeg kan få frikvarter.



Jeg synes, at det er godt at få nye venner, fordi at det er sjovt at få nye venner, og
at der er skolefest for det er sjovt



Jeg synes, det er godt, fordi der er mange, der er søde, og jeg elsker også dansk
fordi jeg forstår meget af det.
Jeg elsker også mine venner.



Jeg synes, der er nogle sjove timer, når jeg har musik, fordi det er sjovt.



Det er godt at gå på Rasmus Rask Skolen, fordi lærerne er så søde, og det er mine
venner også.
Jeg kan gode lide frikvarterene, fordi man får noget frisk luft.



Det begge er mine venner, fordi at de er sjove og mega søde.



Det er godt at gå på Rasmus Rask Skolen, når de der er der er mine venner og
lege med dem.



Det er godt at gå på Rasmus Rask Skolen, fordi lærerne er søde, og det er børnene
også.
Det er godt at lege med børnene på skolen, fordi de ikke driller.



Jeg kan godt lide at gå i skole, fordi at man får nye venner, og at man bliver bedre
til ting.

2.b


Jeg synes, det er sjovt at have morgensang.



Det er sjovt at optræde med kor til morgensang.



Jeg kan gode lide at gå i fritter, der må man lave lige, hvad man vil.



Jeg kan godt lide at lege med lego i SFO.



Svævebanen, vippen og legehuset er sjovt at lege med.



Der er nogle gode lærere.



Der er mange gode venner, og børnene er søde ved hinanden.



Vi bruger computere og Ipad i timerne.



Man kan spille bordtennis.
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Vi har en sjov cykelbane



Vores legeplads er stor.



Lærerne er gode.



Der er en stor legeplads med mange sjove aktiviteter.

3.a


Man lærer omkring venskaber



Man får gode venner



Skolen har hallen til idræt og bevægelse



Det er en sjov skole



Vi har et stort udeområde



Vi har fået vores nye sløjd lokale



Vi har ikke så mange lektier for, fordi vi har lektiecafe



Vi har meget bevægelse i timerne

3.b


Vi får næsten hele tiden ny ting på skolen. Det er f.eks. en cykelbane, stor
sandkasse, hvor der spilles håndbold om sommeren og en multibane.



Der er nogle søde lærere.



Skolen er dejlig stor.
Der er mange steder man kan sidde og arbejde i grupper.



Vi har sjove fag.



Vi har en stor legeplads og nogle gode klasselokaler.



Det er dejligt, at der bliver bygget så meget nyt på skolen.
Der bliver brugt penge på nye bøger og nye lokaler.



Det er dejligt, at vi har fået en multibane på skolen, og at der er kommet nyt net i
målene.



Der er god wifi-forbindelse i klasserne.
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Der bliver ikke rigtigt mobbet. Jeg gør i hvert fald ikke.



Reglerne på skolen synes jeg er fair, for på den gamle skole, hvor jeg gik, da var de
store irriterende, når der var sne.

4.a


Undervisningen er god



Søde kammerater



Søde lærere



Kvaliteten på legepladsen er god



Skolefest er sjovt



Jeg kan godt lide at gå på skolen, fordi at man har gode kammerater



Jeg kan også lide lærerne og timerne, fordi at vi hygger os.



Venner og lærerne er gode til at hjælpe.



Lærerne kan få ro på børnene hurtigt



Man kan snakke om tingene



De fleste lærer er søde



Vi kan godt lide arrangementer



Vennerne er hjælpsomme



Gode lærere fordi de er gode til at forklare



Det er nogle okay sjove lektier



Vi har mange gode fodboldbaner



Det er sjovt at gå her, man får god undervisning



Biblioteket har masser af spændende bøger

4.b


Der er et stort og sjovt legeområde (natur legepladsen)



Man har nogle rigtig søde lærere.



Man har gode lærere
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Frikvartererne er lange nok



Gode faciliteter (multibane, fodboldbane, basket, motionsmaskiner)



Gode cykelstier omkring skolen.



Gode timer, vi har det godt i klassen.



Vi laver meget sammen her på skolen.
Vi arbejder mange steder og må arbejde i par og grupper.



Vi kan sidde ude i nicherne og buerne og på skoletorvet i timerne.



Vi har en god tradition med skolefest, komedie, boder – det er sjovt.



Man får slik og flødeboller i skolebussen.



Der er lækker mad i skoleboden.



I boden er der ekstra hjælp fra 8.klasserne, så det går hurtigere.



Vi har en god hal og bordtennislokale.



Vores klasselokaler er store.



Vi har en god SFO, hvor man kan lave sjove ting.

5.a


Gode lærere og pædagoger



Får gode venner



Et rart sted at være



Ingen mobning



Lærerne er gode til at forklare, så man forstår det



At skolen vil bruge penge på gode lokaler, som gør timerne ekstra gode.

5.b


Man lærer noget, og så er der et godt fællesskab (Thomas)



Man har altid gode klassekammerater og lærere.
Pauser er gode, så man kan få noget luft.
Der er den rigtige temperatur i klasserne.
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Det er sjovt at have venskabsvenner.
Boden/kantinen er god (Niclas)


Jeg er glad for at gå på skolen, fordi man får mange venner.
Der er nogle gode lærere.
Man kan snakke med sine lærere om mange ting, og de kan altid hjælpe, hvis man
har brug for hjælp. (Amalie)



Man får nogle gode venner + lærere.
Man får mange gode samarbejdsvenner.
Vi har en god legeplads.
En god kantine/bod. (Oliver)



Det er super godt, at gå her på skolen, fordi at jeg har nogle gode venner.
Og vi lærer rigtigt meget, og jeg er blevet meget klogere  (Emil)



Vi har en god stor legeplads med cykelbane, multibane, bålhytte og svævebane
osv.
Der er en god bod på skolen, der tager Mobilepay.
Vi har gode klasselokaler.
Der er gode lærere på skolen. (Anne)



Jeg synes, at vores skole er god fordi, at vi har et rigtigt godt fællesskab, og jeg
synes vi kan have nogle gode frikvarterer og alle har nogle, de kan være sammen
med, og det er grunden til, at vi har nogle gode frikvarterer (Malte)



Det er ikke nogle særlig stor skole, men det synes jeg er fedt, fordi at mange kender
hinanden. FX også fordi at du har en parallelklasse.
Man har nogle gode klassekammerater og lærer. (Marie)



Jeg har nogle gode venner og jeg hører ikke så tit ordet ”mobning”. (Daniel)



At lærerne hjælper os, hvis der er konflikter for læreren holder ikke med nogen.
Alle er søde ved hinanden, og hvis du er ny tager alle godt imod dig.
Alle husker din fødselsdag. (Sandra)



Der er dejligt varmt, hvis man fryser.
Man får venner.
Man får mere tid til vennerne.
Man lærer noget og bliver klogere.
Man har det sjovt og man hygger sig.



Det er dejlig rart og vi har et godt fællesskab.
Man kender også mange fordi det er en lille skole. (Josefine T)



Man lærer noget, og vi har nogle gode lærere.
i får også nogle rigtig gode venner.
Skolen har også en god legeplads, vi har en multibane, cykelbane, bålhytte og
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svævebane osv.
Der er også en skolebod med dagens ret til 25 kr.
Man kan bruge MobilePay. (Michele)


Der er mange gode venner.
Man lærer meget.
Der er ikke rigtigt nogen, der er mobbere.
Gode lærere og der er også gode frikvarterer med meget at lave (Niels)



At det er nogle gode timer og nogle gode lære.
Der er også mega gode venner og en sjov legeplads og multibane.
Der er også mange andre gode ting.
Man lærer en masse, (Maja)



Jeg kan godet lide at gå på Rasmus Rask Skolen, fordi at man lærer mange gode
ting.
Man har mange gode veninder.
Man har nogle gode lærere (Laura)



Jeg synes, at det gode er, at der er så store klasseværelser på skolen.
Jeg kan godt lide den store legeplads med gynger, svævebane, cykelbane,
mulitbane o.s.v.
Der er også en god bod, hvor der er mange gode pølsehorn, boller, iste, juice og
nogle gode dagens retter. (Mathilde)



Man føler sig aldrig udenfor, og man ved at man har nogle gode venner.
Det er også godt at gå her, fordi der er nogle rigtig gode legepladser.
Man har et rigtigt godt selskab. (Josefine B)



Fordi man får gode venner.
Fordi der er mange udesteder/udeområder.
Fordi lærerne er søde og rare.
Fordi man kan komme og fortælle alt til sin lærer.
Fordi man lærer en masse nye ting.
Fordi man er søde ved hinanden.
Fordi der er masser af hyggelige ting på skole (Cecilie)



Jeg synes, det er en rigtig god skole, hvor alle er søde ved hinanden.
Og der er mange søde lærere og mange gode og spændende ting.
Så synes jeg, at vi har en stor og flot legeplads, hvor man rigtig kan bevæge sig.
Jeg elsker, at vi hvert år har en skolefest, hvor vi laver hver vores bod og 6.
klasserne laver skuespil.
Så jeg elsker min skole meget og vil aldrig flytte (Ida)

6.a
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Der er gode venner og lærerne er gode.
Det er den bedste skole.



Der er gode ude-steder og der er meget venskab.
Boden er god.



Jeg synes, at Rasmus Rask Skolen er mega fed, fordi vi har en flot skole, en meget
velbevaret skole.
Jeg synes også, at der er gode lærere, og der er mange gode klassekammerater.
Vi har gode fag og man lærer rigtig meget.



Det er fedt at gå på Rasmus Rask Skolen, fordi jeg har nogle gode venner.



Mine venner er super gode.



Det er sjovt at gå på Rasmus Rask Skolen, fordi vi arbejder på computere, og der
er madkundskab og sløjd og mange andre sjove ting.



Der er mange gode venner og klassekammerater.
Vi får lavet nye lokaler.
Man er aldrig alene.
Vi har et godt fællesskab.
Et stort udendørsområde.
Vi har gode lærere.



Vi har et stort ude areal.
Jeg har en god klasse.
Vi har computere på skolen, som eleverne kan låne.
Vi har en god bod.
Vi har fået nye lokaler – madkundskab, håndværk og design.



Jeg synes, vi har gode lærere, og det ligger tæt på mit hjem.
Jeg har nogle gode klassekammerater/ venner.
Hvis nogle bliver ked af det, er de altid gode til at hjælpe.
Lærerne er gode til at hjælpe, hvis man har brug for hjælp.
Det er også godt at man kan låne computere, hvis man har glemt sin computer eller
hvis man ikke har en.



Det er fedt at gå på Rasmus Rask Skolen, fordi mine venner er her og vi har et godt
fællesskab.
Man er aldrig alene.
Vi får lavet nye lokaler og vi har et stort udendørsområde.
Og vi har gode lærere.



Jeg synes skolen er rigtig god, fordi kammeraterne er søde og vi er loyale over for
hinanden.
Vi mobber ikke, og vi siger, hvad vi mener på en god måde.
Vi lærer mange spændende ting og de lærere, vi har, er søde.
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De hjælper hvis vi har det svært.
Generelt er det bare en god skole.


Jeg elsker min skole, fordi man nemt finder venner og hurtigt bliver en del af
fællesskabet.
Selvom man ikke er god til dansk, matematik osv. kan man altid blive bedre.

6.b


Vi har en multibane.
Jeg er glad for, at vi har en skolebod.
Der er gratis internet. Vi har en stor skole.
Vi har gode lærere. P.S; 6.b’s lærere er bedst (Valdemar)



Jeg synes, at Rasmus Rask Skolen er rigtig god, fordi vi har en god udsmykning.
Vi har fået købt ting til at udsmykke den endnu mere.
Jeg synes også, at vi har nogle rigtig gode lærere (Julie P)



Vi har en god multibane.
Vi har fodboldbaner.
Der er gratis WiFi (Mathias)



Lektierne
Skolen er blevet renoveret, så den er blevet flottere og bedre.
Lærerne.
Stort udendørsområde.
Smartboard.
Nicherne/møblerne i nicherne. (Ida)



Vi har gode pauser.
Godt at Odense Kommune endelig er ved at få øjnene op for den her skole.
(Mathilde)



Det der er godt er venskaber.
Det er godt, at de renoverer skolen.
Der er gode lærere. (Mikkel)



En sød skoleinspektør.
Vi har gratis WiFi.
Vi får lov at se film.
Vi må låne skeer.
Vi har gode klasselokaler. (Caroline)



Det gode ved vores skole er multibanen, basketbanen, legepladsen,
klasselokalerne, madkendskab, gode lærere, håndværk/design og WiFi. (Nicolai)
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Der er en god multibane
Der er gode lærere
Der er computere
Der er SFO
Der er hal. (Julius B)



Det er godt, at vi må bruge telefoner i frikvartererne.
Vi har gode lærere.
Vi har et godt bibliotek og multibane.
Fedt at vi har BBB’s baner som legeareal. (Julius E)

7.a


Her er gode muligheder for aktivitet.



Laver andre ting i timerne end kun at sidde og kigge i en bog.



Gode lærere.



Godt sammenhold i klasserne.



Jeg synes, at RRS er en meget stille og rolig.
Der er ikke så meget slåskamp og drama.
Der er også rigtig finde muligheder for at sætte sig ud fra klassen rundt på skolen,
for vi har mange borde og stole rundt omkring på skolen.
Vores udeområde er også rigtig fint.



Godt sammenhold mellem klasserne



Vi kan have det sjovt sammen med lærerne



Toiletterne er pæne og nydelige



Pænt sprog lærerne er gode til at hjælpe



Højt humør og glade børn



Gode ude arealer



Rene lokaler



Gode lærere



Ting der er gode på Rasmus Rask Skolen.
Godt Miljø
Gode omgivelser.
Gode lærer.
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Man lærer meget.
Vi har gode tavler.


Jeg synes, at Rasmus Rask Skolen er en rigtig god skole, fordi at lærerne er gode
til at lære fra sig, på en ordentlig måde.
Skolen er en lille, men rar og hyggelig skole.
Skolen har et godt sammenhold.



Ting der er gode ved at gå på RRS:
Vi har smartboards, og det er godt for undervisningen.
Vi har nogle gode tavler.
Man kan få gode venner på skolen.
Her er pænt og rent
Dygtige lærere
Godt sammenhold mellem eleverne og lærerne
Gode muligheder for at lege udenfor og spille sports

7.b


Man bliver klogere, og man får et godt fællesskab.
Vi har en gymnastiksal og en stor hal.
Vi har også gode lærere og vikarer. (Oliver W.)



Vi har en fed legeplads
Vi har en god bod og vi har det godt sammen. (Matilde K.)



Gode dansk lærere.
Boden er god.
Gode venner. (Maja)



Vi har et godt fællesskab.
Der er gode lærere.
Vi lærer meget.
Vi er alle søde ved hinanden.
De store klasser er søde mod de små klasser.
Syvende til niende har det godt sammen.
Vi har en bod, hvor man kan få varm mad hver dag.
Vi har en stor legeplads. (Ingrid)



Jeg kan godt lide, at man skal gå til forskellige lokaler, f.eks.: Fysik & kemi, biologi,
N/T, mad, geografi, musik, sløjd, håndarbejde, billedkunst.
Jeg kan godt lide der er bod.
Jeg kan godt lide lærerne.
Jeg kan godt lide at vi har nogle specielle dage f.eks. motionsdag, skraldedag og
Rasby. (Caroline V.M og Caroline K.)



Fedt bibliotek

si.rasmusraskskolen.odense.dk . Email: rasmus-rask-skolen.buf@odense.dk



Goden er bod.
Fedt bibliotek. (Oliver H.)



Vi har en stor hal og en gymnastiksal.
Det er godt, vi har smartboards.
Skolen har kæmpestore græsarealer til fodbold. (Carl)



Vi har vand på gangene og gode lærere. (Julie)



Vi har gode klasser.



Der er mange ting, jeg kan lide ved skolen. F.eks. kan jeg lide at man bliver klogere
af at gå i skole.
At man får mange tætte venner.
Nogle af timerne kan godt være sjove.
Vi har en god hal, og en god bod.
Vi har mange ”redskaber” til fagene.
Vi har smartboards.
Vi har store fodboldbaner, multibaner og basketbane. (Signe)

8.a


Det er fedt at være elev her på skolen, fordi vi har det godt med hinanden.
Det er også fedt at alle kan snakke med hinanden.
Det er fedt, at vi har idrætsdag sammen med alle de andre klasser.
At man har det godt med sine lærere.
At man ikke er så mange i klasserne, for så får man mest ud af undervisning.
At nogle gange laver vi noget aktivt, men stadig noget fagligt i timerne.



Fordi alle er flinke og det er ikke så tit folk bliver sure.
Lærerne er gode til at give indlæring til børnene.
Man kan være som man vil.
Jeg kan godt lide de fleste lærere. (Martin)



Det er fedt at være elev på Rasmus Rask-Skolen, fordi der er et godt samarbejde.
Det er fedt at være elev på Rasmus Rask-Skolen, fordi man kan få den hjælp man
har brug for, både fagligt men også personligt.
Det er fedt at være elev på Rasmus Rask-Skolen, fordi her er nye møbler og et godt
arbejdsmiljø.
Det er fedt at være elev på Rasmus Rask-Skolen, fordi de fleste lærere er gode.
(Mille)



Vi snakker godt sammen i frikvartererne.
Jeg er rigtig tit sammen med mange fra 9. både i skolen og derhjemme.
Det viser også at vi snakker godt rundt i de forskellige klasser. (Mathias)



Jeg synes, at det bedste er det sociale sammenhold, fordi alle har det godt med
hinanden og ingen bliver holdt udenfor.
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Vi har nogle gode lærere, som er rigtigt dygtige fagligt.
Jeg kan rigtigt godt lide nogle af lærerne.
Man kan se ud som man gør, ingen ser ned på dig.
Du kan få hjælp både af ens venner og lærere (Maja)


Fordi vi snakker godt sammen med andre klasser end vores egen, altså at man kan
snakke med alle.
Fordi vi har nogle gode lærere her, og at vi godt kan lide de fleste af dem. (Mikkel)



Vi har en god skolebod, hvor der er et bredt udvalg af mad.
Vi har mange gode lærere.
Vi har et godt fællesskab (også på tværs af klasser)
Vi har nogle gode grupperum, hvor man kan arbejde.
Vi har et flot og velholdt bibliotek (Thomas)



Rasmus Rask-Skolen er et fedt stad at være fordi her er et godt sammenhold på
tværs af klasser.
Fordi vi har nogle gode lærere. (Nicklas TP)



Mit sociale sammenhold med menneskene er godt.
Jeg kan rigtigt godt lide lærerne (bortset fra en)!
Man har gode muligheder for at føle sig fri.
Man kan være 100 % sig selv (Emil F)



At der bliver mixet sjove ting og læring sammen.
Man laver ikke det samme hele tiden. (Andreas A)



Det er fedt at være elev på Rasmus Rask-Skolen fordi her generelt er nogle dygtige
lærere.
Det er fedt at være elev på Rasmus Rask-Skolen, fordi her er mange gode steder,
man kan sidde og koncentrere sig/lave lektier. (Marius)



Gode faglige lærere.
Der er en hal til når man har idræt.
Der er mange aktiviteter udendørs.
Skoleboden, hvor der er mulighed for at købe mad.
Godt socialt liv i klassen. (Anders)



Det er fedt at være elev på Rasmus Rask-Skolen pga. fællesskabet,
venskabet/vennerne (Rasmus)



De fleste lærere er gode.
Der er nogle gode steder man kan arbejde udenfor klassen
Skolen er ikke gammel og nedslidt.
Der er et godt socialt fællesskab. (Christoffer).

si.rasmusraskskolen.odense.dk . Email: rasmus-rask-skolen.buf@odense.dk



Jeg synes det er et godt sted at være, fordi mange forskellige klasser/klassetrin
snakker sammen, og er sammen i frikvartererne.
Der er mange gode lærere og pædagoger (Anders F.)

8.b


Der er nogle flinke lærere.



Gode lærere og positiv energi.



Gode lærere og små klasser.



Vi er ikke så mange i klassen.
At vi har Anette som klasselærer/kontaktlærer.



At vi har Anette som klasselærer.



Gode lærere.



Det bedste er, at vi har Anette som klasselærer.



Vi har en fantastisk dansk-/klasselærer.
Anette er en god lærer.



At vi har Anette og Sif.



Fantastisk dansklærer.
Moderne.
Ok søde mennesker.
Små klasser.



Her er plads til alle.



Det er en hyggelig skole.

9.a


Sjovt at lave skolekomedie og julerevy



Idrætsdag med udklædning for de store elever



Gode lærere i forhold til andre skoler



God undervisning



Tid til hver elev ved behov for hjælp
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God til at give elever med vanskeligheder den hjælp, som de har brug for(støtte)



Bybussen går lige til skolens dør

9.b


Det gode ved skolen er, at den ikke er så stor, derfor dannes der let fællesskab
mellem eleverne på forskellige klassetrin.



Det var rigtig rart, at vi kom på mange ture i de mindre klasser.



Sociale arrangementer blandt skolens elever er en sjov måde at få en lille pause for
skolefaglighed og få nye relationer.



Vores faciliteter i idræt er fremragende.



Rasmus Rask Skolen er en god skole med trygge rammer.



Det er rart at se, at skolen bliver bygget om, og bliver moderne, trods det gamle
ydre.



De mindre klassers udearealer er kreative og velfungerende.



Vores hal er et kæmpe plus for skolen.



Der er godt sammenhold mellem lærere og elever.



Der er gode arbejdssteder på skolen



Der er mulighed for brug af skole computere



Skolen bliver vedligeholdt
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