
 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagsnyt d. 29.november, 2019 

Kære alle 

 

I dag summer skolen af julehygge. Traditionen tro holder vi juleklippedag den sidste skoledag i november, hvor 

bedsteforældre og alle andre, der har mulighed for det, hjertens gerne må deltage. Og det er der heldigvis rigtig 

mange, der kan og gør. 

Temaet i år er guirlander, som skal pryde skolen i hele december måned, både på fællesarealer og i egne klasser.  

Sådan en dag er en kærkommen mulighed for en aktiv og hyggelig dag, hvor den ældre generation og den yngre 

generation, er sammen om forberedelser til julen. Jeg gætter på, at der fortælles mange historier om hvordan det 

var at holde jul i ”gamle dage”, noget som helt sikkert er lidt anderledes end den måde det bliver gjort på i 2019.  

Ville man være kritisk mht. anvendt ”fagtid” og undre sig over hvad ”skal det til for”, så kan jeg komme med rigtig 

mange gode forklaringer og pædagogisk motiverede argumenter for en juleklippedag: fællesskab, fordybelse, fokus 

på årstiden og højtiden, finmotorik, samarbejde, æstetik, egen indsats, historie, kultur og så helt enkelt: det at gøre 

noget for andre. 

Vi holder fast i denne tradition og vil hvert år glæde os til at se og være sammen om denne væsentlige opgave. 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeg vil også gerne heri Fredagsnyt rette en kæmpe tak til bestyrelsen for at arrangere og sætte fokus på skolens 

30års jubilæum. Det var en helt igennem dejlig dag, og rigtig interessant at høre beretninger fra dengang 

beslutningen blev taget i Købmandens baglokale, til de strejkende piger, der ikke ville længere gøre 

drengetoiletterne rene 😊. Ligeledes var det en historisk rejse at kigge gennem alle de mapper og scrap-bøger, som 

Ingelise havde medbragt. De gav tilsammen et rigtig godt billede af skolens bevægelse gennem tiden. Tak for det og 

også tak til Gjerndrup Friskoles støtteforening, som havde sørget for dejlig mad, kaffe og småkager, der blev nydt i 

salen ved lange borde. Her blev der snakket og udvekslet minder fra pionererne til de senest ankomne. Et herligt 

møde! 

***** 

 

Jeg håber alle vil få en rigtig dejlig 1. advent, som jo er på søndag og dermed også en rigtig dejlig weekend, 

kalendertid og fælles hygge. 

De bedste hilsner 
Kirsten 
 
 

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

Juleklippedag i ældste gruppe 

Så kom dagen, hvor vi skulle jule, inden december måned for 

alvor gør sit indtog med julerier. 

Vi har i år et tema, der hedder guirlander og i ældste gruppe, 

har vi ikke tænkt på den mest almindelige ring-på ring- 

guirlande, men hjerter, stjerner, snefnug og juletræer på rad. 

Alle elever er arbejdsomme og kreative. Der bliver hygget med 

juleknas og musik, og drengene har planer om at gå luciaoptog 

rundt om på skolen, for at gøre dagen lidt ekstra sjov. 

De store piger skal inden længe gå luciaoptog i Johanneskirken, 

hvor alle elever skal optræde med julesange. Det bliver en hyggelig tid, vi går i møde. 

I december skal vi også kigge på, hvilket skuespil, vi skal lave en musical over. December 

slutter af med en dejlig juleafslutning d. 20. dec. inden, vi skal holde en dejlig lang 

juleferie. 

God Jul!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Charlotte 

 

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

Selvportrætter i 1. og 2. klasse 

Så er vi nået i mål med vores forløb om selvportrætter i 1. og 2. klasse. Det har været en rigtig sjov, spændende og 

lærerig proces. Vi har blandt andet arbejdet med ansigtets proportioner, og det er sjovt at se, hvordan børnene har 

taget det til sig, og for eksempel har arbejdet med hjælpestreger for at få proportionerne på plads i deres tegninger. 

Det har også været rigtig sjovt at arbejde med farveblanding og forsøge at ramme de rigtige farver til bl. a. hud, hår 

og øjne så præcist som muligt. Resultaterne er simpelthen blevet så fine, hvis vi selv skal sige det.  

Vi vil lade billederne tale for sig selv. Børnene får originalerne med hjem, men vi har taget kopier af alle 

selvportrætterne, som hænger til udstilling i salen.  

I kan også få et lille ”sneak peak” her: 

  

Eva og Anne 

 

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



I denne måned har 0. og 1.klasse boldspil i idræt. Der bliver øvet i at kaste, gribe, trille og studse. Der bliver arbejdet 

med bolden på mange forskellige måder. Man spiller sammen med en makker, der er forskellige lege med bolden, 

hvor alle er aktive. Selv vores praktikant Mikkel var ude at få sig en løbetur. Børnene synes det var skønt at Mikkel 

deltog. 

 
 

0.kl har arbejdet med mønstre og spejling i vores bøger. Børnene var rundt på hele skolen, både ude og inde for at 

finde mønstre. Så vi fandt alle mælkelågene frem og lavede mange forskellige mønstre. Der blev lavet både høje og 

lange mønstre. Der blev eksperimenteret og lavet flotte mønster bogstaver  

  

Lilian 

 

 

 

 

 

 


