
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagsnyt d. 20. september 

Kære alle 

Helt naturligt har denne uge efter Høst og Loppemarkedet været en uge med blandet energi: Glæde og eufori over 

lørdagens succes og træthed og mathed over de brugte kræfter, der skulle til for at dagen blev så god. 

Det er en fælles følelse som vi alle deler: elever, ansatte og jer forældre og selvom man kan være træt og tømt for 

energi, så er det jo også her igennem mærker man jo fællesskabet, viljen til at løfte i flok. Man kan sige at ”man 

mærker sig selv, på den gode måde”. 

 

Glæden ved vores skole rækker langt ud. I sidste uge modtog vi følgende mail: 

Til Gjerndrup skoles leder og lærere! 
 
Efter at vores barnebarn har gået på jeres skole i 8. kl., føler vi som bedsteforældre stor lyst til at sige TAK! 
 
I har formået at få en dygtig dreng, der blot ikke trivedes i sit tidligere miljø, til at blomstre op og få smilet i øjnene 
frem igen! 
 
Det har været en stor gave for ham at være hos jer det år. At I så også har en åben og medlevende forældrekreds, gør 
jo ikke situationen mindre positiv. 
 
I er en levende reklame for friskolerne i Danmark: ”Tillykke med Det” 
 
Vi var så heldige at overvære jeres skuespil” Scenen rundt i 80 dage” Min mand sagde efterfølgende, at det var første 
gang, han havde overværet en skolekomedie uden overhovedet at kigge på uret. Det siger jo en hel del om, hvor 
imponerede vi var over, hvad I havde fået børnene til at præstere! Tak for den store oplevelse, Der står helt givet 
nogle meget angegerede lærere bag sådan en forestilling! 
 
Tilbage er kun at ønske: ”Held og Lykke” i fremtiden for skolen, ledelsen og lærerne! 
 
Venlig hilsen 
 
Bedsteforældre 

 



 

Sådan en mail gør os naturligvis glade og stolte over at være en del af Gjerndrup Friskole, men endnu vigtigere er 

det, at denne elev har fået den ”vending” i sit liv, som bedsteforældrene her beskriver og som han havde brug. Det 

vidner om, at vi gør noget på den rigtige måde, og det er et eksempel på en af de gode historier, som bliver til ringe i 

vandet omkring vores herlige skole. 

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

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

 

I forbindelse med den internationale læsedag, havde vi på skolen arrangeret læsebånd på tværs af klasserne. Her 

blev der læst højt af de store, fortalt og snakket om tekster og billeder. De små nød i den grad at få læst, fortalt 

historie af de større elever. De store elever tog opgaven meget seriøst. Det var en stor fornøjelse at gå rundt imellem 

dem og iagttage dem, og se hvor optaget og koncentrerede eleverne var, store som små. 

 

I 0.kl. har vi haft besøg af Ane som er sundhedsplejerske. Hun snakkede og fortalte om, hvem hun er, hvad hun laver. 

Snakkede med børnene om, hvor vigtigt det er at spise sundt. At man leger og bevæger sig sammen med sine 

kammerater i frikvartererne. Børnene var også med oppe at se, hvor hun holdt til og hvad de skulle prøve, når de 

kom op til hende. Til sidst skulle de tegne og fortælle om sig selv  

O.kl. er meget optaget af at have musik med Charlotte. Vi er i gang med at lære sange om bogstaverne. De spiller på 

forskellige instrumenter, her er det på Kazoo. 

 

Lilian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Biologi 

For eleverne i 7.klaase er biologi et helt nyt fag i dette skoleår.  Det er enormt spændende og interessant, område at 

arbejde med.  

Kigger man på undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse biologi skal udvikle naturfaglige kompetencer og 

opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse 

af verden. Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, 

evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske begreber, 

biologiske sammenhænge og vigtige anvendelser af biologi.  

Biologi er et meget spændende fag at undervise i – hvor man kobler teori, praktiske øvelser og forsøg sammen.  I det 

første emne i dette skoleår arbejder 7.klasse med ferskvand set ud fra et biologisk perspektiv. 

Vi arbejder med særligt fokus på biotoper, vandinsekters levevis i stillestående eller rindende vand, fødekæder og 

fødenet og energiomsætning i et økosystem. Vi har været så heldige at få lov til at besøge og undersøge to store 

søer, Magnus og hans familie har i baghaven. Med en masse fangst net fik vi fanget adskillige smådyr vi kunne 

studere nærmere med lupper.  

 

Claus 

 

 

 

 

 


