
Skole_III
Id Dato Årstal Søgeord Bind side
1 22/8 2001 Skolefodboldstævne på JSI s baner 001,002
2 14/10 2002 Solstrålen har dannet en venneforening, nyt inventar i jubilæumsåret, to skolefester,

Luciaoptog, erhvervskalssen ønsker et køkken
003

3 20/6 2002 4. b er årets superbørstere kåret af kommunens skoletandpleje, tandfest 004
4 18/10 2002 25 års og 40 års jubilæum Ronja Røverda�er opføres af 6. klasserne, der præsenteres

en gammel skolestue med gamle undervisningsmaterialer
005

5 2002 fysik præsenteres for skolen yngste klasser 006
6 2002 5.a blev Danmarksmester i geografi med en model af Jyske Ås, lærer Lene Jensen og

Henrik Nørregård fra Geografforbundet
007

7 2002 En Flok gode kammerater sagde Bodil Buch i sin tale �l afgangseleverne, lovligt
rygerum, besøg på økologiske landbrugsskole, erhvervklasse har fået et køkken, Kate
Priess nyt medlem i skolebestyrelsen

008

8 30/6 2003 skolens kerneopgave er at indlære viden sagde Bodil Buch ved talen �l afgangseleverne,
liste over afgangseleverne, indbrud i JSI cafeteria på skolen, opslag 2
pædagogmedhjælpere �l Solstrålen

009

9 2003 skolevej sikres, fysiklokalets renovering dyrere end beregnet �llægsbevilling, 4.
klasserne besøger kirken, syvårige Rikke Ulrik Nielsen trafikdræbt

010

10 4/11 2003 en gruppe forhenværende lærere skriver skoledistriktets historier, små hæ�er om alle
forskolerne og et om To�egårdsskolen, skoletyverier plager,

011

11 20/11 2003 skolefest hvor 6. klasserne opfører Bølle Bob, Camilla Rosengren om at gå på
produk�onsskolen

012

12 31/8 2004 skolens egen Olympiade 013
13 2004 Vig�gt med gode venner sagde Bodil Buch i sin tale �l afgangseleverne, en billedskole 014
14 6/2 2005 fuldt hus �l H.C.Andersen fest på hans 200 års fødselsdag, uhygge på biblioteket,

hærværk, store 8. klasser
015,016

15 7/4 2005 Marianne Jelved besøger skolen, skolernes mo�onsløb, 6. klasserne opfører "Den er
guelig gal, professor" ved skolefesten, to�egårdsskolen bedst i test

017

16 12/4 2005 der laves helt nye 8. klasser, de eksisterende klasser brydes op interview med
skoleleder Bodil Buch

018

17 22/7 2005 Verden er kommet tæt på os sagde Bodil Buch i sin tale �l afgangseleverne, liste over
afgangseleverne, farlige billister ved skolen

019

18 10/12 2006 skolebod på vej, som sidste skole i kommunen får To�egårdsskolen nu skolebod 020,021
19 23/8 2006 Fodbold turnering på JSI ´s baneanlæg 022
20 20/12 2006 Udspil fra børne og kulturdirektør Henning Risager: 7 klasserne fly�es �l

overbygningsskolerne
023

21 2006 der søges pædagogmedhjælpere �l Solstrålen, der er funder penge �l en skolebod,
hærværk på Solstrålen

024

22 22/6 2006 Verden er andet end fodbold sagde Bodil Buch i sin tale �l afgangseleverne, ny
skolebestyrelse, mange elever får nye lærere

025

23 16/11 2006 �dligere lærer Lisbeth dødsannonce og mindeord 026
24 31/1 2007 i indskolingsdgene arbejdes der med fisk og havdyr, skolefest 6. klasserne opfører

stykket "Ska�eøen" festen fly�es �l marts fortæller viceskoleinspektør Jesper
Saugstrup Jensen

027,028,029

25 7/1 2007 DF mener, at 7 klasserne skal blive hvor de er Karl Emil Nielsen 030
26 28/9 2007 forældre laver skolegård, ønske om en god skolegård 031
27 28/6 2007 været et skoleliv på skolen sagde Bodil Buch i sin tale �l afgangseleverne, liste over

afgangselever
032

28 14/3 2008 6. klasserne har genralprøve på eventyrmusicalen Peter Pan, der skal opføres �l
sommerfesten, 9. og 10. klasser på tur �l Tyskland

033



Id Dato Årstal Søgeord Bind side
29 2007 skolebestyrelsen ser helst at nuværende skolestruktur beholdes, Aalborg Symfoni

Orkester gæster skolen
034,035

30 20/12 2007 mindre brand i garage, liste over afgangselever 036
31 2008 14 årig pige forsøgt bor�ørt, poli� jagter gerningsmanden, oprør om sagen i Jerslev 038
32 2008 6. klasserne stod for eventyrlig underholdning ved skolefesten opførte musicalen Peter

Pan
039

33 5/4 2008 skolesekretær Tanja Chris�ansen er oplæser i børnehaveklasserne 040
34 5/7 2008 fri�erbørn slog lejr ved Jerslev legeplads 041
35 18/5 2008 fri�erbørn laver festligt optog byen igennem har arbejdet med stummp og batle 042
36 21/6 2008 skolebodens mad er et hit 043
37 aug. 2008 Formand for skolebestyrelsen Me�e Tolstrup kunne ønske sig bedre klub�lbud for 4. �l

7. klasseren
044

38 2/12 2008 2. plads �l 8.a i elevkonkurrencen Avisen i undervisningen lavede avisen Domino 045,046
39 23/3 2010 læseraket kom �l Jerslev, gør klar �l dansens dag 047
40 20/4 2010 En skoledag på afrikansk organisa�onen IBIS på besøg 048
41 2009 liste over afgangseleverne, unge om 10. klasse 049
42 1/11 2009 poli�k i børnehøjde poli�kere møder skoleelever Mikael Klitgaard, Lene Hansen, Karl

Emil Nielsen
050

43 13/3 2010 skolefest 6. klasserne opførte en skolekomedie "De Nordiske Guder", liste over
afgangseleverne, indbrud

051

44 22/9 2010 eleverne i 4. klasserne solgte legetøj for at skaffe penge �l nødlidende i Pakistan 052
45 10/3 2011 6. klasserne opførte skolekomedien "Astrid i Knibe" ved skolefesten 053,054
46 1/2 2011 skolebestyrelsen holder møde om aktuelle spareplaner for skolerne, lokaldebat:

forundring over kommunens planer om børnehave sammenlægninger, liste over
afgangseleverne

056

47 16/2 2012 skoleleder Jesper Saugstrup følger op på arbejds�lsynets påbud om forbedringer 057
48 20/7 2010 der arbejdes på at opre�e en billedskole 058
49 24/11 2012 50 års jubilæumsfest i vente 059-066
50 21/11 2002 folder omkring dobbelt jubilæet 25 år for �lbygningen og 40 år for selve skolen, ar�kel

af Ingrid Schmidt og �l lykke fra Lene Hansen
060

51 22/2 2012 store hoppedag i vinterferien 067,068
52 12/10 2013 eleverne har opre�et en poli�sk græsrodsbevægelse hver dag er indledt med en

poli�ker på besøg, Thomas Krog, Lene Hansen, Karsten Frederiksen, Peter Kristensen
069

53 25/10 2013 Jerslev Mul�hal holder licita�on 071
54 5/4 2013 anderledes dag på grund af klærerkonflikten: skoledag med hammer og sav 072
55 20/3 2015 Kathrine Knudsen er kåret som Brønderslev bedste oplæser læste "En Flænge i Himlen"

af John Green
073

56 30/10 2014 tre dage med erhvervsbesøg 074-076
57 14/4 2015 besøg af udvekslingsklasse fra Tyskland 077
58 28/4 2015 5.a er med på ideen om at smide tøjet som er en Røde Kors kampagne, Lone Hougesen 078
59 5/2 2016 Benjamin Lasnier giver en vunden koncert på skolen, vundet i forbindelse med

Danmarksindsamlingen
080


