
 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagsnyt d. 22. februar 2019 

 

Kære alle 

Den ene dag tænker man: ”Så kom foråret” og næste dag må man sande at det vist var rigelig tidligt man havde den 

tanke. Rigtig drilsk dansk forår, det er sådan vi får det i disse dage. Ikke desto mindre er boldlegene rigtig kommet i 

gang igen. Da jeg kiggede ud ad vinduet mod vest på 1. sal i administrationsbygningen i mandags, mødte dette syn 

mig: 

 

En stor samling bolde var blevet blæst sammen i det ene hjørne af taget, mens andre stadig lå og ventede på den 

vestenvind, der skal blæse dem til ”samling i hjørnet”.  

Eleverne ved godt at de ikke må gå på taget for at hente boldene ned igen, og de er flinke til at spørge Erling om han 

vil hjælpe dem og hente boldene ned. Dette har stået på i alle årene, men inden længe vil det være slut. Erling og jeg 

har besluttet, at der skal et net op, som rækker hele vejen over denne ende af pavillonen, således at boldene ikke 

ender på taget.   

Hoppepuden kom endelige i brug i denne her uge. Det var tydeligt at eleverne havde savnet legen på hoppepuden, 

og glæden og legens lyd lagde sig igen over hele området bag administrationsbygningen, til glæde for eleverne 

udenfor og for de voksne inden for. 

 

 

Det er skønt at vores elever bruger deres kroppe til leg og motion i frikvartererne, det gør dem godt og os glade. 

Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig weekend, 
De bedste hilsner 
Kirsten 



 

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

 

Fra kontoret: 

Sebastian i 9. klasse er stoppet på Gjerndrup Friskole. Vi ønsker ham held og lykke fremover. 

 

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

 

Billedkrationer i krea i 6. klasse 

I et par uger har vi i salen kunnet se billedværker af Otto Frello. De er nu taget ned og sendt tilbage til 

Amtscentralen. I stedet har 6. klasse sat deres malerier op på staffelier og placeret dem i vindueskarmene, hvor de 

kan ses en uges tid frem. 

Malerierne er det afsluttende arbejde på et længerevarende forløb om udvalgte danske kunstnere i krea, hvor 

eleverne har været omkring faktaskrivning om kunstneren, billedanalyse på et udvalgt kunstværk og sidst et maleri 

af hele kunstværket eller en del af kunstværket.  

Et par elever udtaler sig om forløbet og siger følgende: 

I krea har jeg, Mathias, lavet et billede af Michael Kvium. Han har lavet mange sjove, fjollede og flotte billeder. Vi 

skulle tage et stykke ud af billedet og male det. Det var udfordrende men også sjovt at prøve at male noget, som ikke 

bare er sådan noget som børnetegninger eller noget, der er nemt. Jeg fik lavet et godt stykke arbejde, syntes jeg. 

I krea har jeg, Emma, lavet et maleri der hedder drengen med de små kræfter. Drengen med de små kræfter er lavet 

af Poul Pava. Jeg har arbejdet med det i meget lang tid. Det tog lang tid, fordi jeg skulle lave en billedanalyse, og 

bagefter skulle jeg tegne billedet op på et lærred, og til sidst skulle jeg male billedet. Men det er ikke så nemt, som 

det lyder, for man skulle finde de helt rigtige farver, og at tegne det op var også en udfordring. Poul Pava maler nogle 

nemme og barnagtige malerier, men at efterligne billedet, det var ikke nemt. Men jeg syntes at det blev godt til 

sidst.        

Jeg, Oliver, har malet et billede i krea som hedder Sans Titre. Man skulle først kopiere billedet man skulle male, og 

derefter skulle man tegne streger op på billedet og derefter gøre det samme på sit lærred, og så kunne man begynde 

at tegne sit maleri op på sit lærred og derefter kunne man male. Henry Heerup har det med at lave mange 

konturstreger på sine malerier altså (tykke streger) Det kan man se på mit maleri. Da jeg så var færdig med at male 

konturstreger begyndte jeg at male selve maleriet med farver. Det har været spændende at arbejde med de her 

forskellige kunstnere.  Det var lidt en udfordring at male billedet, især at tegne billedet op på sit lærred og blande de 

rigtige farver, men det var sjovt at lave. 

Birte Schmidt 

 

 

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



1.klasse i Flensborg 

I går oprandt dagen, som vi har glædet os til i lang tid. Turen til Flensborg hvor vi skulle mødes med 2. klasse fra Kaj 

Munk Skolen. Anne og jeg havde allieret os med et par forældre og deres biler. Passene var samlet ind, alle havde 

tisset af, så kunne turen begynde. 

Efter en god times kørsel ankom vi til Det danske Bibliotek i Flensborg. Alle var spændte på at møde hinanden. En 

lille håndmad blev spist og nu var tiden til at finde ud af, hvem var hvem. I december havde børnene skrevet breve til 

hinanden. De trak tilfældigt et brev og nu kunne de se, hvem den anden var. 

Inden vi skulle se dukketeater, var der lige tid til at lege lidt på tværs af klasserne. På biblioteket er overetagen 

børnebibliotek med mange bøger og ikke mindst legeting. Specielt en stor blå bus var lykken.  

Dora spillede dukketeater for os i en lille halv time. Hun havde tre små historier og mellem historierne var der lidt 

ombygningstid. Det benyttede mange til at få snakket og spurgt hinanden ud. 

Under dukketeateret fik forældrene lidt viden om udveksling af børn i sommerferien og også i skoletiden. 

Efter dukketeatret var der tid til at lege igen. Der blev snakket, grinet, pjattet, leget, løbet, spist og udvekslet 

adresser. 

Der var også tid til et besøg fra Friskoleforeningen, som i øjeblikket har en artikelserie omkring kulturmøder. Der var 

flere børn, som blev interviewet i den henseende. 

Klokken 12.30 var det tid til at sige farvel og på gensyn. Nu skulle ens ting findes og toilettet besøges inden turen 

igen gik tilbage til Gjerndrup Friskole. 

På turen hjem i bilen blev der snakket om mødet. Nogle havde fået venner. Andre var ikke helt der endnu. Nogle fik 

sig en lille lur og andre fik hørt høj musik. 

Det er ikke en dag, vi lige vil glemme. Vi glæder os til marts, hvor 2. klasse fra Kaj Munk Skolen kommer på besøg hos 

os i to dage.  

Det har været nogle dejlige børn at have med på tur og nogle trætte børn, som er kommet hjem til deres familier. 

Anne og Eva 

            



 

    

 

 

 

 

 

 


