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FEBRUAR
Måneden, der kom - og hurtigt gik. 

Februar er jo også en kort lille måned - 
og når nu vinterferien også sniger sig ind 
i kalenderen, så kan det gå rigtigt stærkt.

At det har været en kort måned, er ikke 
ensbetydende med, at vi ikke har nået 
en masse ting på skolen, hvilket man 
kan se, hvis man læser dette nyhedsbrev 
igennem.

I en gammel salme kan man læse disse 
ord om den årstid vi netop befinder os i: 
” Dagene længes, vinteren strenges”. 

I starten af februar kom vi forbi kyndel- 
misse, som netop er kendt for kulde og 
hårdt vintervejr. Det kan man jo ikke 
sige, har gjort sig gældende i år. Til gen-
gæld har vi oplevet meget regn og rusk.

Mange – og ikke mindst børn – havde 
formentlig nok foretrukket en rigtig god 
gammeldags vinter med masser af sne, 
leg og røde kinder. Heldigvis har vi gode 
vinterminder fra sidste år at glæde os 
over. For der kom sneflokkene faktisk 
vrimlende – se de dejlige billeder (Vi 
ved godt, at det er lidt snyd at genbruge 
billeder – men vi tænker, at det går an i 
dette tilfælde).

SNEFLOKKE KOMMER VRIMLENDE

Sneflokke kommer vrimlende 
henover diger trimlende, 
det knyger ud af himlene, 
det sluger hegn og gård, 
det ryger ind ad sprækkerne
til pølserne på rækkerne, 
og fårene ved hækkerne, 
får blink i pelsens hår.



I 2. klasse bliver verden præget 
af dualitet – alting er ikke altid 
så enkelt, som det var tidligere. 
Pludselig opdager eleverne, at 
der skal træffes valg i forskellige 
sammenhænge – og derfor er 
der brug for, at de præsenteres 
for fortællinger, der kan være 
med til at danne fundament for 
moral og god dømmekraft. 

På dette klassetrin er der derfor 
et særligt stort fokus på dyrefa-
blerne, som skal give eleverne 
mulighed for at spejle sig nedad 
i dyreriget, hvor dyrene frem-
viser de fejl, mangler og ufuld-
kommenheder, som også er en 
del af menneskets egenskaber. 

I fablerne er dyrenes egenska-
ber karikerede og står tydeligt 
frem. Mikkel Rævs snuhed er et 
eksempel på dette.

Legender er en helt anden type 
fortælling, som også er en del 
af fortællestoffet i 2. klasse. 
Legenderne er også med til at 
styrke det moralske kompas og 
taler til empati og medfølelse. 

Her er især beretningen om 
Frans af Assisi noget, der altid 
gør stort indtryk på eleverne. 
Og den skal eleverne snart til 
at arbejde med, så måske er vi 
heldige at se noget fra dette i 
næste nyhedsbrev. 

Af Betina (fra kontoret)

En beretning om, hvad der rører 
sig fagligt lige nu i  2. klasse.

I dag har jeg haft fornøjelsen af at 
være på besøg i 2. klasse for at se, 
hvad de mon arbejder med i øje-
blikket. Og sikke da en fortælling, 
det bød på. 

Det er altid spændende at få lov 
til at få et lille indblik i de aktuelle 
projekter i klasserne – og særlige 
sjovt er det, at opleve hvor velvil-
ligt eleverne stiller op, for at vise 
frem, hvad de har lavet – og fortæl-
le lidt og baggrunden for det hele. 

Det gjorde sig også gældende i 2. 
klasse i dag. En lille ivrig flok elever 
stimlede sammen om mig, og stolt 
viste de tegninger frem, som de er 
i gang med netop nu.

Samtidig fortalte de om Mikkel 
Ræv, som er en værre bandit – og 
det er netop ham, som er ”hoved-
personen” i den fortælling, som 
eleverne er i gang med at skabe 
”bevægelige billeder” til.

MIKKEL RÆV & alle de andre dyr

Nu skal I bare høre… 
I Lemvig lå Løvens slot. Løven var jo konge over alle de andre dyr, 
og han kaldte dem alle i audiens, fordi han så frygteligt gerne ville 
høre, hvordan de mon havde det. Det han fik at høre var, at der 
ikke var et eneste dyr, som ikke var kede af Mikkel Rævs opførsel. 

Alle kunne de fortælle om, hvordan Mikkel Rævs narrestreger gjor-
de andre fortræd. Der var kun ét eneste dyr, som ræven nærede 
respekt for og derfor lod være i fred, og det var hans egen fætter 
grævlingen.

Løvekongen besluttede, at der kun fandtes én løsning på det hele 
– og det var, at Mikkel Ræv måtte lade livet ved hængning. 

Se, det kunne jo være en ganske dramatisk afslutning på den for-
tælling, hvis ikke det var fordi, at Mikkel Ræv endnu engang fik løst 
situationen ved hjælp af sin snuhed og snarrådighed. 

Mikkel gjorde nemlig kongen nysgerrig ved at fortælle, at han 
kendte til en stor og hemmelig skat, der var gemt godt af vejen. 
Kongen blev så nysgerrig, at han skånede Mikkel Rævs liv.

Ikke nok med, at Mikkel reddede livet – han blev faktisk også ud-
nævnt til statsminister, og så vidt vides, så sidder han stadig ved 
kongens side og hvisker rævehistorier i kongens øre – hvis han da 
ikke bager rævekager bag kongens ryg.
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Nogle gange kan der opstå ufor-
udsete hændelser. F.eks. sad to 
vikarer en morgen i kø på Vejle-
fjord-broen pga. megen trafik, og 
således skete det, at Anne måtte 
stå med en kæmpestor klasse 
med hele 38 børn. 

2., 3. og 4. klasse samlet i Linde-
huset indtil vikarerne kom frem til 
skolen, og Anne havde nok at se til. 
Hyggeligt ser det dog ud.

ANNE & DEN 
KÆMPE
STORE 
KLASSE
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DEN STORE BAGEDYST - DEL 2
Det er ikke første gang, der afholdes ”Den store bagedyst” i vores skolekøkken – men det er så stor en succes, 
at det sagtens tåler en gentagelse. 

8. klasses elever havde et drengehold og et pigehold, som hver kreerede lækkerier, der skulle bedømmes af de 
strenge dommere.

Dommerholdet fra Kløverklassen havde kastet en særlig kærlighed på drengens team (måske fordi de selv var 
drenge) – og det er svært at vide, om det er grunden til, at drengeholdets kage vandt?! I hvert fald var både 
pigernes og drengenes kager lækre at smage – og vakte stor begejstring hos alle, der deltog.
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SKÅLE & SKEER 
I 6. KLASSE
Skaberglæde gør sig også gældende, når 6. klasse 
giver den gas med skåle og skeer i sløjdlokalet sam-
men med Jeppe Døhr.

Elevernes ihærdige indsats resulterer i de smukke-
ste kreationer – se blot her.

NOAS ARK 
I kløverklassen har der i en periode været gang i fortæl-
lingen om Noa og hans ark med alle de mange dyr. 

Fortællingen understøttes af et praktisk arbejde, hvor 
eleverne vælger et dyrepar, som bliver filtet – så de kan 
få fyldt arken op. Arken bliver flettet i pil. Det er ikke 
alene Kløverklassen, der deltager i dette projekt. De har 
besøg af 3. klasses elever, der også har valgt et dyrepar 
hver, som de har travlt med at lave i filt.

Her er et lille udsnit af de mange fine dyr, der ser dagens 
lys i øjeblikket. Sikke en skaberglæde man fornemmer…



KONG VINTERS 
VISIT I SFO’EN
Februar er den sidste vintermåned i kalenderen 
– og vi begynder sikkert alle sammen at glæde 
os til foråret, hvor alt det grønne begynder at 
pible frem overalt i naturen. 

Men lidt endnu kan vi dog godt forvente, at 
Kong Vinter holder fast – og i SFO’en kan man, 
hvis man kigger op inde i køkkenet, se hvordan 
kongen og hele det store vinterfølge stadig hol-
der hof under loftet. 

Line har filtet de smukke figurer, der hver dag 
er med til at bringe glæde, eventyr og lys ind i 
SFO’ens lokaler. Der kan fortælles mange små 
historier med afsæt i denne udsmykning – og 
det bliver der.
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NYE LEGEHUSE 
TIL SKOLEN
Der er publikum på, når Per byg-
ger legeplads. De huse indbyder 
til mange timers sjov leg – og hvis 
børnene næsten ikke kan vente 
med at tage dem i brug, forstår 
man det godt.



AFSKED MED 

MARC
Februar blev måneden, hvor vi 
måtte tage afsked med en god 
kollega. Marc har fået et nyt ar-
bejde på Silkeborg Steinerskole, 
og vi ønsker ham held og lykke 
fremover.

4. klasse tog en fin afsked med 
Marc, som fik mange fine teg-
ninger med på vejen.

INFORMATIONS-

MØDER
Igennem de sidste måneder har vi afholdt et 
månedligt informationsmøde for eventuelle nye 
forældre til skolen. 

Det er planen, at disse møder vil bestå fremover. 
Møderne holdes online og er af en times varig-
hed. Møderne giver mulighed for, at interesserede 
kan møde lærere fra grund- og overskole og også 
gerne forældrerepræsentanter, så de kan få et 
nuanceret billede af skolen – hvad vi kan byde på 
og hvilke forventninger, der er til skole-forældre-
samarbejdet.

Vores sidste møde var godt besøgt – og her er et 
lille foto fra ”behind the scenes”, hvor Martin er i 
gang med forberedelserne til mødet.
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HØJT TIL LOFTET
Det er altid dejligt at komme 
ud i naturen og få brugt lidt 
energi – og i denne stadig 
mørke tid, er det rart at tage 
lidt dagslys ind, når det er 
muligt. Det gjorde 1. klasse 
alvor af en dag i løbet af 
februar.

Lidt stemningsbilleder fra 
den smukke vinterdag i Hø-
jen skov. 



MORGEN-BÅLHYGGE 

I BIRKELY
En morgenstund kunne man, hvis man kom frem til 
skolen af bagvejen – altså af cykelstien bagved sko-
len, se en fin røgsøjle stige op fra Birkelys indheg-
nede have. Det spottede jeg, og tænkte, at der nok 
var gang i et hyggeligt lille morgenbål for de tidligt 
fremmødte små mennesker.

Ganske rigtigt var det tilfældet. Jeg blev mødt af 
Jacob og en lille gruppe børn, som havde travlt 
med at puste til ilden, for de kunne se, at træet var 
temmelig vådt og det spruttede lidt - så de måtte 
hellere hjælpe bålet på vej, og pustede det bedste 
de har lært. Det virkede, for der kom godt gang i 
bålet, og det var med til at gøre morgenstunden 
utrolig fin og hyggelig.

Jeg fik lov til at varme mig lidt ved ildstedet – og 
måtte også gerne lige tage lidt billeder af hyggen. 
Billederne skal I ikke snydes for – varmen må I selv 
forestille jer til.

FYSIK I 8. KLASSE
Alle ved, at Martin har en særlig evne for at gøre de 
naturvidenskabelige fag utroligt interessante og ved-
kommende for eleverne. Der bliver lavet alle mulige 
sjove og spændende forsøg, som skærper elevernes 
nysgerrighed og øger deres faglighed. Det er altid sjovt 
at få et lille blik ind i skolens ”laboratorium”.

I øjeblikket arbejder 8. klasse med organisk kemi. Her 
skal eleverne undersøge indhold af stivelse, sukker, 
proteiner og fedt i forskellige ting – det foregår både i 
praksis og ved at arbejde med molekylemodeller.
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DESIGN & 
HÅNDVÆRK
Valgfaget design og håndværk er et 
fag, hvor 7. og 8. klasse kan udfol-
de sig kreativt – og det er der stor 
interesse for. Resultaterne taler sit 
eget tydelige sprog. Der arbejdes 
med flid og begejstring, når der er 
design og håndværk på skemaet.

BØRNELIV 
I SFO’EN 
Et lille kig ind i hverdagen i SFO’en.
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Fastelavn 
ER MIT NAVN
Lidt stemningsbilleder fra
fastelavnsfejringen på skolen
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