
 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagsnyt d. 10. januar 2020                                     

 

Rigtig Godt Nytår til alle 

Velkommen til det nye år, år 2020. Vi har taget hul på et nyt årti, der hos os på Gjerndrup Friskole er startet med en 

afsked. 

I dag d. 10. januar tog vi officielt afsked med Birte, som har været lærer her på Gjerndrup Friskole i 23½ år. Det er 

noget af en bedrift, men også en gave til skolen, at Birte har valgt at lægge så mange år af sit arbejdsliv her på skolen 

med eleverne i centrum. Med 23½ år på ”bagen” og som den, der har været her i længst tid, bliver man naturligt en 

værdibærer, en kulturbærer, en person andre læner sig op ad, når der skal huskes tilbage, når traditioner skal føres 

videre og nye tiltage ikke skal ligne de gamle for meget.  

 

Vi er al le meget taknemmelige for, at Birte har været vores kollega i så mange år, taknemmelig for de opgaver hun 

har udført til alles høje forventninger samt taknemmelig for den kollega, man har kunnet sparre med, når der var 

brug for det. 

Enhver afsked er en ny begyndelse, og som Birte fortæller skal det frivillige arbejde, som hun allerede i nogle år har 

været en del af, optimeres og heldige dem, der får glæde af alle Birtes kompetencer både på det menneskelig plan 

men også på det faglige og kunstneriske plan. 

Fra hele Gjerndrup Friskole: elever, ansatte, forældre og bestyrelse, skal lyde en kæmpe tak til Birte for de mange 

gode år og rigtig god vind med det, der skal ske i årene fremover. 

***** 

 



Skoleåret er kommet fint i gang igen efter juleferien. De ældste inkl. 6. klasse har i dag deres første hele arbejdsdag, 

hvor de øver Musical 2020. I den forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at musicalen bliver på Ladelund 

Efterskole, som den har været tidligere år. Ladelund-eleverne er i år ikke udrejst, så Steffen Bendix, Forstander på 

Ladelund Efterskole, har været så venlig og hjælpsom, at få arrangeret med sine lærere, at vi alligevel kan bruge 

deres hal til vores forestillinger, som vi plejer. Oprindelig havde vi meldt ud at vi skulle til Lindknud Hallen i år, men 

det kunne alligevel ikke lade sig gøre, så vi er meget glade for den fleksibilitet Steffen Bendix har vist os. 

Mere om musicalen når vi kommer tættere på. 

Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig weekend. 

De bedste hilsner 
Kirsten 

 

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

Fra kontoret: 

I mandags kunne vi byde Daniel i 5. klasse og Niels Jacob i 8. klasse velkommen på Gjerndrup Friskole. 

De kommer begge fra Hoven Friskole. Vi håber I bliver glade for at gå på Gjerndrup Friskole. 

 

**********************************************************************************************’ 

Natek - Island 

 I 4. klasse skal vi i gang med et spændende emne om Island. Vi skal undersøge forskelle mellem Danmark og Island 

både de geografiske og biologiske. 

Vi skal arbejde med Islands farezoner – gletsjere, vulkaner og varme kilder. Vi skal læse en del faglitteratur, lave 

praktiske forsøg, samt se forskellige dokumentarer om Island. Jeg håber at jeg kan få overtalt nogle elever til at 

fortælle lidt om Island på et tidspunkt.  

Lidt info om Island. 

Island er en ø og en selvstændig republik der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Islands nærmeste naboer er 

Grønland og Færøerne. Island er historisk, økonomisk og politisk tæt knyttet til Danmark, Norge og Sverige og til 

resten af Europa. Mange islændinge studerer i udlandet, især i Skandinavien og USA, og Island handler meget med 

bl.a. Tyskland, Storbritannien, USA og Danmark. 

Island er berømt for sin natur med vulkaner, gletsjere og gejsere og for en særlig hesterace, den islandske hest. 

Island er også berømt for sine næsten 1000 år gamle beretninger, sagaerne. Islændingene går meget op i at bevare 

det islandske sprog, som er tæt på det sprog, man talte i hele Norden for 1000 år siden.  

Selv om Island først blev beboet for omkring 1100 år siden da munke fra Irland og siden vikinger fra Norge, bosatte 

sig på øen, har Island verdens ældste parlament, Altinget. I 1980 var Island det første land i verden der fik en 

kvindelig præsident. 

Claus 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

Nytårsfoldebøger i 3. klasse 

Et nyt år er på mange måder en ny begyndelse, og uanset hvor gammel man er, kan det være en god anledning til at 

stoppe op og tænke over, hvad man ønsker sig for fremtiden, og hvilke minder man tager med sig fra den tid, der er 

gået. 

Vel tilbage efter en god og lang juleferie, har 3. klasse således arbejdet med foldebøger i dansktimerne i denne uge.  

Bogen er foldet af et stykke A3-karton og udsmykket med en flot nytårsraket på forsiden. Inde i bogen kan man læse 

den enkelte elevs ønsker for 2020 under overskrifter som f.eks. Familie, Skole, Venner og Verden.  

På bogen bagside var der plads til at beskrive en Stjernestund – altså en særlig god stund eller oplevelse fra 

juleferien eller bare fra 2019. 

Der er lagt masser af omhyggelighed og omtanke i bøgerne, og de er blevet rigtig fine – både udenpå og indeni. 

Anne 

 

 


