
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagsnyt d. 30. november, 2018 

Kære alle  

I dag er det vores Juleklippedag, dagen hvor rigtig mange møder op med nissehuer på og i julestemning. Erling og Edith har 

hjulpet godt til, idet de har sørget for juletræ med julelys på og for julelys i vinduerne. Stemningen er skabt til en herlig 

julemåned. 

 

I ugen der er gået har Anne Dorte varmet os alle op til denne juleklippedag og den kommende julemåned, ved at fortælle 

nissehistorier og om nissernes historie. Og i dag sluttede Anne Dorte af med at have inviteret sin far på 80 år til at komme 

og fortælle en nissehistorie, som han kunne udenad og som han havde hørt fra han var 4 år gammel.  

         

Scenen var allerede sat da vi kom ind i salen: en stor ”fortællestol” stod dér midt foran alle elever, en hyggelig 

standerlampe var tændt og der blev Karl så inviteret til at sidde og fortælle historien. Loftslyset blev slukket så den 

hyggelige stemning rigtigt kunne indfinde sig. Jo, nu er julen nær. 

En bedre start på en julemåned kan man ikke forestille sig, vil jeg mene. Og det er vigtigt at give historier og traditioner 

videre, så vores børn og unge får en skatkiste af øse fra, når det bliver deres tur til at planlægge og forme deres egen jul. 

Denne juleklippedag én er af de traditioner vi holder i hævd i december. To andre og lige så vigtige traditioner er Luciadag, 

hvor de ældste piger tager på Plejehjemmet Lundtoft for at gå Luciaoptog og senere samme dag, går de også Luciaoptog i 

Johannes Kirken i Brørup, hvor Støtteforeningen er vært ved en julekoncert. Dette er selvfølgelig d. 13/12, kl. 16.30 – 

18.00. Før vi går på juleferie har vi også tradition for at tage julegudstjeneste i Brørup Gl. Kirke. Først når den dag er omme, 

er juleferien der, hvor vi sammen med vores familier kan nyde juledagene med de traditioner hver familie har. 

***** 



 

På vores udeareal har vi en bålhytte. Den er efterhånden ret dejligt at søge ly i, når vinden suser, det regner eller blot når 

man vil lege lidt sammen. Men ”der er ikke ret hyggeligt”, sagde to piger fra 6. klasse til mig en dag. ”Må vi god lave et par 

ugler af nedfaldne blade og så sætte dem derop?” Selvfølgelig måtte de det og det kom der disse to skønne ugler ud af. 

 

Med denne jule/ugle-stemning vil jeg ønske alle en rigtig dejlig weekend og 1. adventssøndag. 
 
De bedste hilsner 
Kirsten 
 
*********************************************************************************************** 

Fra kontoret: 

I sidste uge sagde vi farvel til Gry i 5. klasse, hun er startet på Brørup Skolen. Vi ønsker hende held og lykke. 

 

*********************************************************************************************** 

Kreativ undervisning med romanen Skæbnemageren 

I 7. klasse arbejder vi med romanen (graphic novel) Skæbnemageren. Her kommer hovedpersonen ind i en anden verden 

gennem et billede. Klassen skulle hver især lave deres egen billederamme og beskrive deres ’anden verden’. Hvordan 

kommer man igennem til den? Hvad oplever man, når man kommer ind i eventyrverdenen?  

Rammen skulle udsmykkes, så den passede til den mærkelige og anderledes eventyrverden. Der var mange forskellige 

fortællinger fra eleverne og rammerne var gennemtænkt i forhold til opgaven. Der var både store rammer, små huller, 

djævleøjne, blomsterrammer, overnaturlige rammer med fx en and med en krop som en sko. 

7. klasse er meget engageret i at arbejde med denne roman-tegneserie. I bogen rejser hovedpersonen gennem 

eventyrverdenen og møder forskellige væsener. Denne rejse har vi lavet på et interaktivt kort, indlagt tekst og billeder til 

punkterne på kortet. Til sidst skal eleverne optage lyd omkring, hvad hovedpersonen ser, føler, hører og lugter. Det er en 

sjov og en anderledes måde at analysere på. 

Vi glæder os til at læse bogen færdig og finde ud af, hvordan den ender. 

Charlotte 



************************************************************************************************** 

Engelskundervisning kan også være en fest 

6.klasse har i et stykke tid arbejdet med engelskfaget i et forløb, hvor der blev arbejdet med mange forskellige ”mad-ord”. 

Som afslutning på forløbet skulle eleverne lave hver en fest-invitation, hvor de skulle bestemme tidspunkt, sted, tema, 

menu og aktiviteter til feste. Fest-invitationen blev præsenteret for hele klassen og derefter skulle der stemmes om, 

hvilken fest vi skulle ”holde”. Det var nogle rigtig fine og gode invitationer vi fik præsenteret, og valget faldt på Gustavs Lan 

fest. 

Vi blev dog enige om, at vi var nødt til at lave noget om på menuen og fest-aktiviteterne. Menuen skulle ellers bestå bl.a. af 

goat-steak og horse-steak, og vi skulle spille computer hele tiden. Vi ændrede menuen til sund slik: æble og pærestykker, 

nødder, mandler, snack-peber, melon og blåbær. Og aktiviteterne blev til fire forskellige lege, som eleverne selv i grupper 

producerede det engelske indhold til.  

Festdagen oprandt, og vi fik lavet en lækker buffet og leget sjove lege, alt i mens vi fik talt en masse engelsk til og med 

hinanden.  

Anne Dorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************** 

 



Græske mønter 

I 4.klasse har vi arbejdet med emnet Grækenland i antikken. I meget gamle dage brugte man ikke mønter og sedler. Når 

man købte ting, så byttede man med andre varer. I stedet for begyndte grækerne at fremstille sølv- og bronze mønter. 

Mønterne havde en bestemt vægt, der havde en fast værdig. For at garanterer møntens værdiblev de stemplet med 

kongens segl. Nogle mønter viste også grækernes guder. Vi har i klassen forsøgt os ud i mønt-design og der er kommet 

mange fine bud på græske mønter med guder på. Vi skulle bruge nettet til at undersøge de forskellige guder og hvad de 

stod for. 

Marie og 4.klasse 

 


