
 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagsnyt d. 23. august, 2019 

Kære alle 

På Gjerndrup Friskole bliver vi jævnligt kontaktet af forskellige firmaer, der ønsker at vi skal reklamere om skolen via 

deres firma. 

Senest var det et firma, der laver ”flytte-flyeres”, som ønskede at vi havde en annonce i deres flyer. 

Lige så jævnligt henvender nye forældre/familier sig til os, for at få en rundvisning forud for evt. start af deres barn, 

ofte kommende Frøsnappere. Når disse familier er herude og ser skolen, bliver de mødt af nysgerrige elever, der kan 

finde på at spørge: ” Hvem er du? Hvad hedder du? Skal dit barn også gå på Gjerndrup Friskole?” osv. og jeg har 

stadig til gode at møde en ny familie, der ikke bliver rørt og imponeret over så umiddelbare og tillidsfulde vores 

elever er.  

En af min rutiner ved sådan en ny henvendelse er naturligvis at spørge de voksne om, hvorfra de har hørt om os? Har 

de været til Høst og Loppemarked? set vores Facebookside? vores Hjemmeside? De allerfleste siger, at det fx var én 

anden forælder i børnehaven, der fortalte begejstret om deres ældre barns skolegang på Gjerndrup Friskole, eller en 

nabo fra gaden, der i varme vendinger spørger den nye familie ”om ikke også deres barn skal ud på Gjerndrup 

Friskole, for det er den bedste skole?” 

Hvis alt går, som det ser ud til, kan vi forvente 19 elever i vores Frøsnappergruppe næste år, altså foråret 2020 og af 

de 19 familier er der 11 nye familier. Det er bare så super dejligt, at så mange ser værdierne i vores skole og vælger 

den til.  

 

Vi kunne have brugt rigtig mange penge på reklamer for vores skole, i aviserne, i radio, i flyers osv. men den reklame 

I forældre giver skolen, ved at fortælle om den, ved at videreformidle de gode historier, kan slet, slet ikke måles op 

mod den reklame, som nogle sælgere ønsker, vi skal være en del af. 

Så tak, mange tak, kære forældre, bedsteforældre og venner af skole, fordi I så varmt og vedholdende fortæller og 

deler gode historier om skole, det er nemlig derigennem, vi får de mange nye familier til at vælge vores skole. 

Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig weekend. 

De bedste hilsner 
Kirsten 
 



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

Højt til himlen 

I den forgangne uge har man i glimt kunne få fornemmelsen af at efteråret ligger på lur og bare venter på at komme 

frem. Onsdag var 4.-5.-6. klasse til idræt på stadion og her kunne man mærke blæsten ruske i tøjet og se skyerne 

jage hen over den blå himmel. Der blev øvet kaste og gribeteknik, og koncentrationen var i top. Skyerne truede ind i 

mellem med at lade en regnbyge falde, men vi slap. Vi endte timen af med at spille M-bold, som er et taktisk spil, 

hvor man skal forhindre modstanderholdet i at komme banen rund, ved at få lukket baserne i en fart. Vi håber på 

godt vejr frem til efterårsferien. 

Marie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Sommerferie-foldebøger i 1. og 3. klasse 

Efter en lang og dejlig sommerferie fyldt med oplevelser, er det nu også godt at komme i gang med hverdagen igen, 

og i 1. og 3. klasse er skoleåret skudt i gang med at lave foldebøger i dansk.  

1. klasse har lavet foldebøger med et hjul, der kan drejes. På hjulet har de tegnet fire forskellige sommerferie-

oplevelser, og på bagsiden af bogen har de skrevet en tekst til hvert billede. I næste uge skal bøgerne vises frem for 

klassen, og derefter er de klar til at tage med hjem, så de kan blive vist frem der.  

3. klasse har arbejdet med en anden form for foldebøger. De skulle hver især lave en sommerferie-brochure, der 

beskrev et sted, de havde været i sommerferien. Brochuren skulle indeholde nogle tekstfelter med emner som mad, 

kultur, geografi, rejsen osv. Herefter skal hele brochuren pyntes med farver og tegninger, så den bliver iøjnefaldende 

og flot at se på. 

Begge dele er sjove og kreative måder at illustrere og dele nogle af de bedste sommerferieoplevelser. 

Derudover bemærker jeg, når vi laver opgaver, der handler om sommerferien, at det bliver det tydeligt, at alle 

sommerferieoplevelser har værdi. Det er uden tvivl spændende og lærerigt at rejse og opleve andre kulturer og 

andre sprog, men de gode oplevelser ligger ofte i det små. For eksempel den store (eller de mange😊) is man spiste, 

strandturen, poolen på campingpladsen eller seværdighederne, man så. Det vigtigste er i virkeligheden, at vi har fri, 

vi har tid, og vi er sammen. 

Ja, ferie er dejligt, men hverdag er altså heller ikke værst! 😉 

På billederne kan I se henholdsvis 1. og 3. klasse, der viser deres sommerferie-foldebøger frem. 

Anne 

 

 

 



 

 

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

 

Afrika i 6. klasse 

Vi tager hul på emnet Afrika i 6. klasse. For mange af vores elever, så er Afrika et land, hvis de bliver spurgt. Det vil vi 

prøve at ændre i den næste stykke tid. Vi vil arbejde bredt om Afrika. Vi vil komme omkring lande fakta, geografi, 

levevilkår, kultur, dyreliv osv.  

Vores arbejde skulle gerne udmunde i forskellige fremlæggelser, plancher, skriftlige produkter og andre kreative 

ting. Tingene ville kunne ses i klassen, og vi vil lægge billeder op på facebook. 

Vi skulle gerne ende med at få en bred viden om dette stor kontinent, og få en mere nuanceret opfattelse af hvad 

Afrika er  

 

Jesper 

 

 

 



 

 


