
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagsnyt d. 7. februar, 2020 

Kære alle 

I dag går vi på vinterferie og det er vist en ferie, der kommer ”lige på rette tid”. 

Ugerne op til denne ferie har nemlig for de ældste elever været fyldt med musicalforberedelserne og for de mindste 

har den sidste uge været brugt på en emneuge om natur, overlevelse og andre ”Robin Hood” lignende aktiviteter. 

 

Vi skal, som alle andre skoler, leve op til de i friskolelovens paragraffer, om at vores elever forventes at kunne det 

”der almindeligvis forventes i folkeskolen”, men hvordan kan det lade sig gøre, ville nogle måske tænke, når vi 

bruger så meget tid på alt mulig andet = musical og emneuger, end ”klasseundervisning”? 

Har man været publikum eller på anden vis været en del af disse anderledes projekter vi laver på Gjerndrup Friskole, 

kan man ikke være i tvivl. Eleverne i ældstegruppen har selv lavet replikker, rekvisitter, kostumer, danse, musik og 

sange. Gennem samarbejde, kompromisser og input, har de ældste elever arbejdet sig sammen om denne musical. 

En ”1. gangs tilskuer” til musicalen udtalte, at det der klart skinner gennem, når man ser musicalen, er ”samarbejdet, 

sammenholdet og fællesskabet” mellem eleverne. De forstår at placere hinandens kompetencer og evner på det 

sted, hvor de er ret placeret, ingen brillerer på andres bekostning, alle har en plads og en rolle, som lige nøjagtigt 

passer til dem.  

Gennem den proces musicalen er, får alle elever en bred faglig viden, udfordres på alle faglige, praktiske og sociale 

måder og bygger derigennem dem selv op indefra. De tør noget, de gør noget og de anerkender hinanden for den 

enkeltes indsats. Hvor mon det står i undervisningslovene, at man skal opnå denne form for kompetence? Jeg 

kender ikke stedet, men jeg ved, at vi ikke på nogen måde vil undvære at gøre det vi gør gennem musicalen og andre 

emneuger, for det er bla. der elevernes selvværd og selvbevidsthed bygges op og forstærkes. Det er heldigvis vores 

mulighed, som friskole at benytte os af den slags læringstilgange. 



 

Til slut et herligt billede fra en frikvartersaktivitet i ugens løb: foråret må være lige om hjørnet, hvis man skal tro 

børnenes leg og sysler 😊 

Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig og velfortjent vinterferie og på gensyn d. 17. februar. 

De bedste hilsner 
Kirsten 
 

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

Overlevelse 

I forbindelse med vores musicaluge har vi på skolen haft forskellige værksteder, der på den ene eller anden måde 

har haft tilknytning til Robin Hood/overlevelse i naturen. I vores værksted var der fokus på forskellige færdigheder 

som er vigtige at være i besiddelse af når man begiver sig ud i naturen. Vi har haft fokus på bål og mad og hvilke 

forberedelser der er vigtige at tænke på.  Vi har kløvet træ i forskellige tykkelser, lavet feather stiks snittet en masser 

træspåner som er vigtige for at få en hurtig optænding. Vi har slagtet høns både for at lære om processen ved 

slagtning, samt lært om kødet og om indmad. Dagen blev sluttet af med en omgang hønsesuppe over bål – 

naturligvis. Desuden har vi arbejdet med forskellige knob – vi har dog ikke nået alt det vi gerne ville. Vi har alle dage 

haft energiske og aktive og engagerede elever - dejligt 

Trunte og Claus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Robin Hood og De raske Svende 

14 fantastiske dage med 100% musical lakker mod enden.  

Det har været en fantastisk periode, hvor eleverne aktivt deltog i 

processen – også selvom der kunne være mange pauser, gentagelser 

osv. 

Vi håber I alle fik mulighed for at se stykket, der var i hvert fald rigtig 

mange derude. Sammenlagt var der ca. 500 gæster fordelt på de 3 

forestillinger, hvilket var super flot. 

Vi er super stolte af elevernes præstationer, og vi er rigtig glade for, 

at kun 2 elever, ikke er i skole i dag fredag, hvor vi i skrivende stund, 

er ved at evaluere processen.  

For at alt dette kan lade sig gøre, så har vi været afhængige af, at vi 

havde en masse hjælpere. Vi siger derfor 1000 tak til alle de forældre, 

der gav en hjælpende hånd mht. scene- og podieopsætning og nedtagning, sminkning, filmoptagelser (som 

kommer på YouTube på et senere tidspunkt), alle der har bagt kager mm., kaffebrygning, entre salg, 

rengøring osv. Uden jeres hjælp kunne det slet ikke lade sig gøre. 

Med venlig hilsen – musicalgruppen.     

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


