
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagsnyt d. 15. marts, 2019 

Kære alle 

”Man lærer rigtigt meget ved at lære fra sig.” Det kunne være overskriften på denne uges fredagsnyt. 

I ugen der er gået, har vi lagt øre til den ene løgnehistorie efter den anden, fordi 4. klasse er rigtigt gode til at lyve. 

De har arbejdet med Carl Quist Mølles og hans måde at skrive løgnehistorier på, og i den forbindelse har de selv 

skrevet løgnehistorier, som de i ugens løb har læst højt for alle til morgensang. Andre klasser har været igennem 

sammen ”løgneforløb” med deres klasselærer, men ikke desto mindre sidder alle i gymnastiksalen og lytter med 

store øre, for hvad finder de nu på? hvordan vil de skrive en rigtig tyk løgnehistorie? Det er meget skønt at opleve 

eleverne læse deres egen historie højt, og lige så skønt at opleve resten af skolens elever og voksne lytte med 

spænding til, hvad der bliver sagt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag havde vi besøg af elever fra Skibelund Efterskole, der viste eleverne fra 4. – 8. klasse et kemishow, de 

sammen med deres fysik/kemilærer havde sammensat og trænet med henblik på at vise det for andre elever. Det 

blev et farverigt og ”farligt” show de præsenterede, hvor de også involverede vores elever i små forsøg. Igen læring 

fra elev til elev, og samtidig lidt reklame for deres Efterskole.  



 

 
Torsdag eftermiddag/aften var alle lærere samt Anette på Vejen Friskole, hvor det årlige Netværksmøde mellem alle 
friskoler i Sønderjylland fandt sted. Formanden for Dansk Friskoleforening, Peter Bendix fortalte om, hvad der sker 
politisk på vores område og Karin Torp holdt et foredrag om Livsglæde og arbejdsglæde, ”Arbejdsglæde og trivsel er 
vigtigt at have i arbejdet. Hvordan bevarer vi arbejdsglæden og gnisten i livet?” Desuden var der udbudt 13 
workshops, som man frit kunne vælge sig ind på. Som for elever, der lærer fra sig til andre elever, er det det samme 
for vi ansatte, når vi deltager i sådan et møde: vi nyder at lære fra os men måske endnu mere at suge til os fra andre, 
der har prøvet noget at det vi selv står i. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugen slutter for lærerne med at sige velkommen til 8 lærere fra den Sydslesvigske mindretalsskole, Kaj Munk skolen i 
Kappeln, som vi skal holde to pædagogiske dage sammen i dag fredag og i morgen lørdag. Vi skal starte den proces, 
der skal føre frem til en stor fælles emneuge i 2020, i uge 20. Hvilke ideer vi får? hvad vi tænker vi, vi vil lave sammen 
med den tyske skole og deres elever i uge 20 næste år? Det får I en forsmag på i næste uges fredagsnyt. Dog kan vi 
allerede nu afsløre, at vi har en aftale med Grænseforeningen om, at vi får en koncert med Sigurd Barrett torsdag d. 
14/5, 2020, så hermed en opfordring til at I tager en feriefridag eller andet, der giver jeg mulighed for at deltage i alt, 
hvad der sker denne spændende dag. 
 
Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god weekend. 
De bedste hilsner 
Kirsten 
 

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

 
Fra kontoret: 
I tirsdags kunne vi byde velkommen til Natasja i 2. klasse, hun kommer fra Grønvangsskolen. 
Vi håber du bliver glad for at gå på Gjerndrup Friskole. 
 
***********************************************************************************************  
 
 



 
Kære forældre, så er det tid til generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen er nok skolens vigtigste møde. Det er her bestyrelsen og ledelsen 
aflægger beretning om det forgangne år, og kommer med et bud på fremtiden. Der 
fortælles om skolens økonomi, der bliver debatteret, og der er valg til bestyrelsen.  
 
I år vil et af punkterne handle om, hvad det koster at have et barn på skolen. Hvordan vi kan 
fremtidssikre, at skolepengene ikke pludselig stiger med 500 kr. om måneden, fordi beløbet 
ikke har været reguleret i forhold til udgifterne..  
 
Og sammen med dette, et punkt om at ændre skolepenge betaling til 11 måneder. Det 
betyder, at man ikke skal betale skolepenge i juli måned, hvor børnene har sommerferie.  
Det betyder så at prisen pr. måned i de 11 måneder er lidt højere, men så slipper man i Juli 
måned, hvor der er udgifter til sommerferie og ingen skole. Forslaget er kommet fra flere 
forældre. Det vil vi gerne lytte til og imødekomme.  
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre forældre og medlemmer af skolekredsen, til at stille op til 
bestyrelsen. Det er spændende, alsidigt og interessant at være med i bestyrelsen. Det er en 
måde, hvor du direkte har indflydelse på, hvordan du mener skolen, hvor dit barn går, skal 
være. Tænk over om det - måske er noget for dig. Man vælges for 2 år af gangen 
(suppleanter dog kun 1 år).  
 
Vores tilsynsførende Heidi Slominski er til daglig skoleleder på folkeskolen i Skodborg. Heidi 
har været på et antal tilsynsbesøg på skolen, hvor hun har oplevet skolens dagligdag. Det er 
der kommet en rapport ud af, som hun kommer og fremlægger på generalforsamlingen.  
Opgaven med at føre tilsyn med skolen lægger dog ikke alene hos en valgt tilsynsførende 
(Heidi), men også hos os forældre.  
 
I år er der kommet nye regler for tilsynsførende. De kan nu kun vælges for 2 år ad gangen 
og højst 4 år i alt. Da Heidi har været hos os i en 4-årig periode, skal der i år være valg af en 
ny tilsynsførende. Bestyrelsen har talt med mulige kandidater, og på generalforsamlingen 
vil der deltage en kandidat til posten. Den nye kandidat vil fortælle om sig selv, og hvordan 
vedkommende ser hvervet som tilsynsførende. Der vil naturligvis være mulighed for at stille 
spørgsmål. 
 
Har du brug for flere oplysninger, så henvend dig gerne til bestyrelsens formand: Anne-
Mette Jørgensen. dkanmejo@lego.com 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen.  
 

*********************************************************************************************** 
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Generalforsamling på Gjerndrup Friskole 

Kom til friskolens generalforsamling. Det er her du kan høre om skolens hverdag og 

udvikling samt selv være med til at gøre en forskel. 

Det sker den 10. april 2019 kl. 19.00 i Gymnastiksalen. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent.  
 

2. Bestyrelsen aflægger beretning, herunder også ledelsens beretning.  
 

3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering 
 

4. Tilsynsførende fremlægger rapport. 
 

5. Valg af tilsynsførende 
 
 
Generalforsamlingen suspenderes og støtteforeningen afholder generalforsamling. 
 
Pause og generalforsamlingen genoptages derefter med flg. punkter: 
 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.  
6.b. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.  

      
      7. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.  
 
      8. Indkomne forslag.  
 
      9. Eventuelt.  
 

I pausen er det muligt at købe kaffe, øl og vand. 

Vi glæder os til at se jer. 

Venlig hilsen 

    Bestyrelsen på Gjerndrup Friskole 

 

 

 

 



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

 

Projekt i 6. klasse 

Mange timer er brugt på årets projektarbejde både i skolen og hjemme. Det overordnede emne i år var ”Fremtiden”. 

Eleverne fandt selv frem til flg. underemner: Muligheder i Rummet – Mars One, Biler i fremtiden, Forsvaret i 

fremtiden, Plastic i havet, Fremtidens våben, Madspild, Fremtidens mad – insekter og Landbrug i fremtiden. Alle 

skulle tage stilling til, om de ville arbejde selv eller sammen med en fra klassen. 4 valgte egen opgave, og 8 valgte at 

gå sammen i hold på 2.  

Det første arbejde var at argumentere for valg af emne, hvor argumenterne skulle være af personlig art. Dernæst 

skulle problemformuleringen skrives. Den bestod af 4 typer spørgsmål af stigende sværhedsgrad: faktaspørgsmål, 

forklaringsspørgsmål, vurderingsspørgsmål og handlespørgsmål. Det var svært og tog tid at lave en god 

problemformulering, men til gengæld var den den røde tråd i opgaven.  

Ud over begrundelse for emnevalg og problemformulering med deraf følgende ”brødtekst” skulle der laves 

konklusion, forside, kildeliste, måske bilag, produkt og endelig logbog. Helt naturligt bliver også forældre inddraget i 

arbejdet. 

Herefter kom fremlæggelsesfasen, hvor den enkelte skulle tage stilling til, om forældre skulle have lov til at overvære 

fremlæggelsen. Og så skulle opgaven læses med henblik på at kunne fortælle den til os andre.  

Undervejs i forløbet gennemlever eleverne mange følelser, men øjeblikket er stort for alle, når opgaven kopieres, 

produktet er lavet, fremlæggelsen finder sted, klassekammeraterne klapper af det, de ser og hører. Vi gjorde det! 

Følgende elever udtaler om projektarbejde: 

Asker siger: jeg synes, at det har været sjovt at lave projektopgave. Det har været sjovt, fordi jeg interesserer mig for 

emnet biler i fremtiden. Det har været svært at finde spørgsmål til problemformuleringen.  Men det lykkedes til 

sidst.  

Emma Katrine siger: Jeg synes, at det var sjovt at skrive projekt, men der var nogle gange, hvor det ikke var så sjovt, 

fordi at man blev presset og man gad ikke mere. Men det var også sjovt, når man skulle til at lavef produkt. Det, der 

var svært, var, da man skulle prøve at arbejde sammen med en klassekammerat, man nemt bliver uvenner med. 

Men i alt var det virkeligt sjovt. 

Emilis siger: jeg synes, at det var været rigtig hyggeligt at have projektuge, fordi at jeg skulle finde ud af nogle nye 

ting, jeg ikke vidste noget om, og jeg har læst en masse og set lidt youtube. Men det har taget tid at lave det hele og 

øve det hele. Selvfølgelig har det været svært at finde svar på nogle af spørgsmålene, men der har også været nogen, 

der var virkelig nemme at besvare. 

Birte   
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Kemishow 

I onsdags havde vi besøg af en 26 efterskoleelever fra Skibelund efterskole. De har i en periode på 

efterskolen, på deres naturvidenskabs linje, arbejdet på et kemishow og vi var de heldige der fik mulighed 

overvære det som publikum. De var gode til at formidle for vores elever og enkelte af vores elever, blev 

endda inviteret med i nogle forsøg. Det var dog ikke alle elever på skolen, der var med til forestillingen med 

men kun fra 4.kl til og med 8.kl. Det var en spændende afbræk i den normale undervisning. 

 

Claus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vi har haft en helt speciel uge i ældste gruppe 

Onsdag havde 8. klasse besøg af Camilla fra Sydbank, da vi har projekt Pengeuge, og derfor fik uddybende 

informationer fra bankrådgiverens side. Besøget var super spændende, og eleverne havde masser af uddybende 

spørgsmål undervejs. 

 

Torsdag var vi på Økolariet i Vejle, da eleverne er påbegyndt deres projektopgaver med det overordnede emne ”De 

17 Verdensmål”. På Økolariet er der masser af informationer om klima, forbrug, genanvendelse, bæredygtig energi 

osv., og vores guide deroppe var super god til at hjælpe eleverne med at finde informationer om netop deres 

verdensmål.  

 

Fredag får vi besøg af Casper Pedersen. Casper er netop nu udsendt som ungdomsdelegat i FN for at arbejde for de 

17 Verdensmål, så vi glæder os til at høre hans oplæg om, hvad der rent politisk gøres for at tilgodese 

Verdensmålene. Ud over arbejdet i FN, så stiller Casper også op til det kommende EU og Folketingsvalg, så han har et 

bredt politisk kendskab. 

 

Helle 

   

  

   



 

 


