
 

 

 

 

 

 

 

Fredagsnyt d. 31. januar 020 

I sidste uge fortalte jeg om indholdet og bevæggrunde til at have morgensamlinger/morgensang. 

I dag handler det om noget parallelt, nemlig vores fredagssang. 

 

I mit skoleliv, helt fra da jeg selv gik i folkeskolen og indtil jeg kom til Gjerndrup Friskole, har oplevet at skoledagen 

startede samtidig for hele skolen, men at skoledagen sluttede forskelligt for klasserne på skolen. 

Det gør det for så vidt også hvad angår mandag til torsdag her på skolen, men når vi så kommer til fredag, er det her 

helt anderledes end jeg har oplevet tidligere. Vi slutter nemlig ikke kun dagen men ugen samtidig – alle sammen, 

elever og lærere. 

Fredag kl. 12.30 går hele skolen i salen, hvor vi de næste ca. 25 min synger en masse gode danske og nogle gange 

også udenlandske sange. Til forskel for vores morgensange, er fredagssangene gerne popsange, børne- og 

ungdomssange og moderne sange. Vi synger 6 – 7 sange, og den der har været med til disse fredagssange, vil kunne 

bekræfte at vi synger, så loftet letter. Vi giver den fuld gas, vi vugger som bølger, når vi syner ”Fra Esbjerg til Fanø”, 

eller laver fagter til ”Giraffen Gumle gik en tur på Afrikas savanne”, og i det hele taget fylder vi rummet med sang og 

glæde. Nogle gange er det en klasse, der har fået lov til at ønske sangene til fredagssang, andre gange - og det er de 

fleste - er det Charlotte, vores musiklærer, der har udvalgt de 6 -7 sange vil skal synge. 

Når vi er færdige med disse sange, er der mulighed for at de voksne kan give korte beskeder, og så går vi ellers alle 

sammen ud i skolegården, stiller os i én stor kreds med hinanden i hænderne og venter på at der er helt stille. Når 

der er det, løfter en af lærerne sine hænder op i luften og det samme gør hele kredsen, og så siger/råber vi i kor: ”1, 

2, 3, God weekend”. Derefter myldrer eleverne ud til højre og venstre, til sine forældre eller bedsteforældre, der er 

kommer og har sunget med, eller også tager de bare deres cykel og kører hjemad. 

Vi slutter altså ugen med at skabe et fælles ”sangrum”, en glad stemning gennem de 6 -7 sange og hilser så alle 

hinanden en rigtig god weekend inden vi skilles. Ingen skal blive til en boglig time efter dette, ingen lærer skal 

undervise en af de ældste klasser og have dansk, tysk eller musik indtil kl. 15.00, hvor alle andre i mellemtiden er 

gået hjem og kan holde weekend. Vi holder fri sammen. 

Vi er meget glade for denne afslutning af ugen, lige som vi sætter stor pris på at alle møder til samme tid om 

morgenen hele ugen igennem. Vi holder på den måde ”sammen på os alle”, og i vores optik, forstærkes fællesskabet 

også på denne måde. 

Jeg vil hermed ønske alle en rigtig dejlig weekend og på gensyn til musical i næste uge. 

De bedste hilsner 
Kirsten 
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I matematik arbejder vi med at sortere efter størrelse og antal. Om begreberne stor – lille, lav – høj, smal – bred - 

over- under-midt imellem- venstre og højre. Her fandt børnene ud af, at det ikke er sikkert, at den yngste er den 

laveste.  

 

Vi spiller Banko med tallene fra 1 – 

20, det er eleverne meget optaget af. 

Vi snakkede om, hvorfor det var så 

sjovt at spille banko, her er nogle af 

elevernes svar. Det er hyggeligt og 

sjovt, at vi alle spiller, fordi man 

engang imellem vinder og får en 

præmie, og at man lærer tallene.  

 

 

 

De store elever har været på besøg i 0.kl. i læsebåndet. Det benyttede 0.kl. sig af og nød i fulde drag af få hjælp af de 

store elever. De store elever gik til opgaven med en positiv indstilling, og var en dejlig oplevelse at have i klassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Multimodalitet i 3. klasse 

I denne tid, arbejder 3. klasse med multimodalitet og billedbogen Marias dukke af Morten Dürr. Multimodalitet 

betyder forskellige udtryksformer og dækker over tekster, der benytter sig af flere forskellige udtryksformer, som fx 

tekst, billeder, video og musik. En tekst er multimodal, når der er mere end en udtryksform, fx billedbøger, 

musikvideoer, memes og meget mere. I en ganske almindelig hverdag, møder vi masser af multimodale tekster, især 

på internettet.  

I 3. klasse har vi læst bogen Marias dukke sammen og snakket om både tekst og billeder. Marias dukke handler om 

Maria, hendes storebror Paco og deres ven Manolo, som alle er gadebørn og tjener penge ved at samle skrald og 

sortere det, hvorefter de sælger det til nogle voksne mænd. En dag finder Maria en dukke i skraldet, som hun gerne 

vil beholde. Men hun må lyve for at beholde den, for det er forbudt at skjule noget for mændene, der køber skraldet. 

Men kan Maria lyve?  

I forbindelse med arbejdet med bogen, har vi haft mange klassesnakke om forskellige etiske dilemmaer og snakket 

om børn rettigheder og vilkår rundt omkring i verden. 

Vi har også lavet personkarakteristikker af personerne i bogen, og brugt både tekst og billeder til at beskrive 

personernes indre og ydre.  

Lige nu arbejder klassen i grupper, hvor de skal lave en bogtrailer, altså en slags ”reklame” for bogen. Arbejdet 

foregår på iPad eller tablet, og eleverne skal benytte sig af flere forskellige modaliteter, fx billeder, video og musik, i 

deres bogtrailer. Det er et spændende arbejde, og de går til opgaven med stor iver og entusiasme. 

Anne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Musicaløvning med ældste 

 

Forberedelserne til årets musical er i fuld gang, og vi er draget til 

Ladelund Efterskole for at øve, så vi har lidt mere plads på scenen. 

Der bliver sunget, danset, spillet musik og skuespil på livet løs. 

Eleverne er ved at kunne deres roller, og der kommer mere og mere 

indlevelse med i karaktererne.  

Det bliver i år et stykke frit – meget frit – over den klassiske fortælling 

om Robin Hood. I vores lettere crazy udgave, falder skuespillerne ind 

og ud af deres roller, og der kommer pludselig andre folk på scenen, 



som absolut ikke hører med til fortællingen. Eleverne har selv været med til at skrive stykket og sangene, så det er 

deres helt eget værk.  

Vi spiller for alle onsdag d. 5. februar kl. 19.30 på Ladelund Efterskole og igen for indbudte skoler torsdag kl. 10 og 

for skolens elever og forældre kl. 17. 

Vi glæder os vildt meget til at vise alle, hvad vi har arbejdet med siden januar og intenst her i de sidste uger! 

 

Helle og Charlotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


