
 

 

 

 

 

 

 

Fredagsnyt d. 11. januar 2019 

Rigtigt godt Nytår til alle. 

Jeg håber alle har haft en dejlig juleferie og er kommet godt ind i det nye år. 

Over en længere periode har vi haft fokus på at fortælle den ”gode historie”, det både i aviserne, på Facebook og 

gennem vores fredagsbreve. Min oplevelse er, at vi nu begynder at mærke effekten af det, for i løbet af den uge der 

er gået, har jeg haft ikke mindre end 6 henvendelser fra forældre, der enten ønsker at deres barn skifter skole eller 

fra forældre, der er ude i god tid for at se på en skole til deres barn. Ens for alle de henvendelser jeg har fået er, at 

det er fortællingen om den gode Friskole, der har bragt forældrene her til. 

 

Det er jo bl.a. jeres fortjeneste at dette sker, for delinger på Facebook, fortællingen i børnehaven, til fødselsdage, til 

familiesammenkomster mm, er det, der spreder sig og resulterer i søgningen til skolen. 

Det er dog ikke alle henvendelser, der fører til en skolestart og det kan der være mange grunde til. Hver gang vi har 

en samtale med et nyt forældrepar, gør vi vores bedste for at forstå, hvad det er for et lille menneske vi evt. skal 

modtage og om der er nogle udfordringer med, som vi skal kunne tage os af. Vi vurderer om det pågældende 

barn/eleven vil passe ind i klassen, og om klassen vil kunne ”opsuge” det nye barn. Når vi har haft de nødvendige 

samtaler med forældre og eleven tages så endelig stilling til om det bliver her, barnet skal gå i skole eller ej. Vi ønsker 

at der skal være så få skoleskift for eleverne som muligt, og det er derfor vi gør dette grundige arbejde før vi tager en 

endelig beslutning. Det er de forældre vi taler med ret glade for, for også de ønsker jo ikke at det er overfladiske og 

hurtige afgørelser der tages, men at den beslutning, der fører til at eleven starter her, er så grundig og velfunderet 

som muligt. Og det er kun sjældent at vi har måttet sige, at vi ikke er det rette skoletilbud, heldigvis. 

Jeg håber, at de kommende samtaler jeg og Claus skal have, vil føre til at I vil se nye skolekammerater på Gjerndrup 

Friskole inden længe. 

Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig weekend. 

De bedste hilsner 

Kirsten 
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Så er vi i gang igen efter en dejlig lang juleferie. I den forbindelse skulle vi lige have bearbejdet de mange forskellige 

oplevelser, hver især havde haft. Vi startede med at tegne om vores oplevelser, bagefter skulle man ud fra sine 

tegninger fortælle om julen. Det var en god øvelse og oplevelse for hver især, at fortælle til sine kammerater, hvad 

man havde oplevet. De fortalte om hvem, hvor og hvordan man havde fejret jul. Hvad man havde fået at spise, og 

her kunne mange fortælle om, at de havde fået mandlen i risalamanden. 

I matematik arbejder vi med at sortere efter størrelse og antal. Om begreberne stor – lille, lav – høj, smal – bred  - 

over- under-midt imellem- venstre og højre. Her fandt børnene ud af, at det ikke er sikkert, at den yngste er den 

laveste. Vi spiller Banko med tallene fra 1 – 20, det er eleverne meget optaget af. Vi snakkede om, hvorfor det var så 

sjovt at spille banko, her er nogle af elevernes svar. Det er hyggeligt og sjovt, at vi alle spiller, fordi man engang 

imellem vinder og får en præmie, og at man lærer tallene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På de to små billeder til højre sidder eleverne og samarbejder om 

opgaverne. 

 

Lilian 
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Besøg på Sønderskov Slot 

Fredag den 14. december skulle 1. klasse på tur. Der var booket et besøg på Sønderskov Slot med et forløb af 

skoletjenesten om ”Jul i gamle dage”. Forløbet strakte sig over 3 timer med omvisning og tilhørende fortælling samt 

juleværksted og skriveværksted. 

Vi blev modtaget af Nick Schaadt, som stod for hele omvisningen. Han fortalte om herregårdsfamilien og deres 

tjenestefolk. Hvilke gøremål havde de op til jul? Der skulle slagtes gris og and eller gås. Der skulle sættes neg ud til 

fuglene. Der skulle bages, pyntes, laves gaver. 

Vi så også, hvor store og møjsommelige mange dagligdagsopgaver var. Der skulle fyres op i komfuret med brænde. 

Der skulle bæres brænde og vand ind. 

Vi var oppe i tjenestepigerne kammer, som lå oppe under taget. Tjenestepigerne begyndte deres arbejde kl. 5 om 

morgenen og sluttede ved 23-tiden. Hvis de havde tidligere fri blev der snakket og hygget i det kolde pigekammer. 

Om aftenen på Lucia-dag spåede de om, hvem de blev gift med. Det gjorde de ved at sige et digt, som kun måtte 

siges denne aften. 

Tjenestefolkene fik fine gaver fra herskabet. Vi så en sølvske, som var blevet givet i julegave. 

I den fine stue blev det store juletræ sat ind og pyntes efter alle kunstens regler. Børnene måtte ikke se træer, før 

det blev tændt af herremanden efter, at julemiddagen var blevet spist. Tjenestefolkene blev inviteret med ind for at 

danse om juletræet. Vi tog også hinanden i hænderne og dansede om juletræet med sangene ”Juletræet med sin 

pynt” og ”Nu er det jul igen”. 

Omkring juletid var der flere overtro-historier. En af dem gik ud på, at man ikke måtte slå en juleflue ihjel juleaften. 

Hvis man gjorde det, varslede det sygdom eller død i det kommende år. 

Samtidig var det vigtigt at være gode venner med nisserne. Her var 1. klasse på hjemmebane, for de kunne godt 

huske Anne Dortes fortælling om vætterne, som senere blev til nisser.  

Til sidst lavede vi julepynt, som man stadig kender og bruger i dag. Der blev flettet julehjerter, musetrapper, fugle. 

Børnene kunne også prøve at skrive med blæk. 

Sønderskov Slot er et besøg værd og ofte glemmer vi lidt de seværdigheder, som vi har i baghaven.Jeg havde en skøn 

dag med 1. klasse og heldigvis skal vi snart på tur igen. Denne gang til Flensborg for at mødes med 2. klasse på Kaj 

Munk Skolen i Kappeln. 

Eva 



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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



Hvordan styrer man et land? 

8. klasse har før og efter jul, været på opdagelse i forskellige landes måder at styre deres land på. Der er stor forskel i 

hvordan man kan styre Indiens 1,4 milliarder mennesker og de 5 millioner der er i Danmark. Der er blevet arbejdet 

intensivt i makkerpar, hvor man hver især har haft forskellige lande. De lande der er blevet arbejdet med er blandt 

andet Indien, Myanmar, Schweitz og flere andre. I dag fredag har eleverne skulle fremlægge den viden de har 

tilegnet sig. De har leveret nogle rigtig gode fremlæggelser i svært stof, og deres klassekammerater har lyttet 

interesseret og kommet med gode spørgsmål. Godt arbejde 8. klasse. Det næste emne der venter forude, er 

folketingsvalg, som jo ligger om hjørnet. 

 

Jesper  

 

 

 

 

                                                                                  

 

 


