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FEBRUAR, KYNDELMISSE 
OG FASTELAVN
Igennem tiden har februar måned været 
forbundet med kulde, sne og frost. Tors-
dag d. 2. februar var det kyndelmisse, 
som efter gammel folkelig skik marke-
rer, at nu er vi nået halvvejs igennem 
vinteren – og foråret og lyset er på vej 
til os.

I gamle dage blev dagen for kyndel-
misse kaldt for Kjørmes Knud og man 
støder ofte på dette begreb i den 
gamle danske digtning. F.eks. møder 
vi det i sangen ”Det er hvidt derude” af 
St. Steensen Blichers, hvor vi synger: 
”Kyndelmisse slår sin knude” og i Jeppe 
Aakjærs ”Sneflokke kommer vrimlende”, 
hvor det i teksten lyder: ”og nu kom 
Kjørmes-knud!”.

Ofte strammer vinteren sit greb ved 
kyndelmisse, og det har ikke sjældent 
givet anledning til hvide sneklædte 
landskaber og masser af leg for børne-
ne i skolegården og på bakkerne ned i 
skoven. Men ak. Ikke i år. Det har været 
koldt, vådt og blæsende – og kælken har 
der ikke været meget brug for, desvær-
re!

Det ændrer dog ikke ved, at kalende-
ren viser vinter, og februar er ikke bare 
en kort lille måned i sig selv – nej, den 
bliver yderligere forkortet af en herlig 
vinterferie, hvor der har været en uges 
pause fra skolelivet med forhåbentlig 
mange dejlige ”vinter”-aktiviteter og 
hygge i familiens skød.

På trods af den korte skolemåned, så er 
der sket en masse spændende ting
på skolen, som I kan læse om i dette 
nyhedsbrev. God fornøjelse!

I starten af februar deltog 6. klasse i en gospelworkshop i Lø-
get Kirke, hvor der til slut blev afholdt koncert – og flere andre 
klasser fra skolen kom og lyttede til den smukke sangudfoldel-
se.

Det har været en skøn oplevelse for klassen – og for de elever, 
som fik lov til at overvære koncerten.

GOSPELWORKSHOP 



Kære forældre og venner af 
vores skole

Vi kan nok alle begynde at mærke 
forventningerne, som de lysere 
dage bringer med sig. Der er for 
alvor forår i luften; der slides mere 
på boldene i skolegården, og om 
lidt stiger antallet af ture med klas-
serne til bækken nok også - natu-
ren kalder på os.

Havedagen den 25.03

Når foråret melder sig, giver det 
mening at gå ud at arbejde i haven. 
Vi har afsat lørdag den 25.03. Dette 
er skolelørdagen, og der vi finder vi 
haveredskaberne frem og må for-
vente at få lidt jord under neglene. 
En masse planter skal plantes som i 
løbet af foråret og sommeren vil til-
føre friskhed både til undervisning, 
legearelaler og SFO. Målet med 
dagen er at beplante en del af den 
landskabsændring, som er lavet til 
havelaboratoriet, montere vandop-
samling ved SFO’en og en hel del 
mere. Vi kommer tilbage med det 
endelige program og opgaver for 
dagen.

Arbejdet med mediemyndighed

I sidste nummer skrev jeg lidt om 
vores arbejde med 9. klasse og pro-
grammering uden brug af compu-
ter. Her i februar har vi som er med 
i den internationale mediedidaktik 
certificering delt med forskellige 
oplæg med hinanden indenfor 
emnet. Der var meget inspiration at 
hente, som vi vil få glæde af både 
her på skolen - og i det nationale 
arbejde med medier. Metoder og 

oplæg både i de traditionelle fag, 
projektoplæg og oplæg til egne 
mediemålrettede fagmoduler blev 
delt. 

Hovedtemaerne er sanseudvik-
ling, kommunikationsfærdigheder, 
produktionsfærdigheder, percep-
tionsfærdigheder og kritisk re-
flektion. Vi ser disse færdigheder 
som afgørende for at udvikle det vi 
kalder mediemyndiged. Det er et 
fokusområde for Steinerskolerne 
i Danmark, og det bliver det også 
for os. Skønt er det at få lov til at 
være med i sådant et internationalt 
netværk om emnet, som denne 
uddannelse også har ledt til. Det er 
noget vi vil få glæde af; både elever 
og lærere.

Vores mission for IT/datalogi er 
at udvikle digitale opfindere og 
designere, der kreativt bidrager til 
den digitale udvikling med en dyb 
forståelse af logik og kode. Derfor 
vil vi udvikle læringsprogrammer, 
som giver en grundlæggende for-
ståelse af de principper, der bruges 
i computere og i programmering. 
Vi ser dette som anderledes end at 
uddanne inden for eksisterende di-
gitale applikationer, da vi betragter 
dette som tættere forbundet med 
brug og digital forbrugerisme.

Michaelskolens orkester kom-
mer på besøg og spiller den 27.03

Vi får besøg fra Michaelskolens or-
kester (Sjælland, Herlev). De er ca. 
50 elever fra 7. og 8. klasse og en 
håndfuld lærere. De giver koncert 
for os kl. 12.30. Derefter bliver det 
samspil med vores orkester-elever 

fra 7. - 9. klasse. Vi glæder os rigtig 
meget til at møde dem og byde 
dem velkommen. 

Påskeafslutning den 31.03

Den 31.03 holder vi påskeafslut-
ning. For grundskolen er dette en 
klasselærerdag og eleverne har fri 
kl. 13.00. 

Tak til Line og Malou

Denne måned tager vi afsked med 
Line og Malou, derfor vil jeg be-
nytte anledningen til at takke dem 
begge for det, de har tilført skolen 
i den tid de har været her. Det er to 
helt forskellige historier - og tiden, 
de har været her, er også forskellig. 
Men én ting har de fælles. De har 
lagt liv og sjæl i deres arbejde, og 
de har på hver sin måde vækket in-
teresse for både fag og pædagogik. 
Det skal vi bygge videre på og tage 
med i skolens biografi, mens de to 
fortsætter deres forskellige rejser. 
Stor tak til dem begge! 

SFO

SFO’en skal styrkes. Det har været 
et tema i længere tid, men nu ser vi 
at økonomien tillader os at kunne 
handle, og det er vi rigtig glade for. 
Derfor har et hold bestående af 
Gosia, Mikkel, Anne og Martin stillet 
spørgsmålet: hvis vi kunne gentæn-
ke SFO’en, hvad ville vi så gøre? En 
ret spændende workshop, som har 
medført, at vi nu har ansat menne-
sker med hver sin særlige passion, 
som de vil dele med børnene. 
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FORTSAT
Målet for arbejdet er, at vi skaber et 
rum med et rigt udvalg af voksen-
styrede aktiviteter gennem ugen. 
Vi vil ligeledes involvere børnene i 
madlavning; både indenfor og som 
en del af havelaboratoriet. 

For at kunne gøre det har vi allo-
keret om på vores tidsplaner, så 
flere voksne er til stede i SFO’ens 
kernetid. Det et nyt hold, som nu 
skal dannes, og erfaringer skal 
høstes undervejs indtil vi finder 
den endelige form. Vi mener dog, 
at vi ved at gennemføre dette kan 
styrke oplevelserne i SFO’en. Den 
nye løsning træder i kraft her fra 
marts måned.

De nye medarbejdere er:

• Anita og Sasha hver dag
• Lisa mandag
• Simon tirsdag og onsdag
• Anna Sophia onsdag og fredag

3. klasses klasselokale 
undersøges

Vi har undersøgt indeklima i 3. klas-
se, fordi vi har mistanke om fugt 
eller skimmel i lokalet. De konklusi-
oner, vi har fået indtil nu, har været 
tvetydige, så yderligere undersøgel-
ser er nødvendige. Mens vi under-
søger klasselokalet nærmere, har vi 
valgt at flytte klassen midlertidigt 
til Lindehuset, så vi er på den sikre 
side. Så hvis I oplever lidt mere 
flytten rundt i lokaler, end vi plejer, 
er det sandsynligvis derfor.

Vejles klimadag

Skønt var det at være med og 
mærke interessen, både for vores 
skole og for vores projekter, i løbet 
af Vejles klimadag. Vi fortalte om 
børnehaven og skolens arbejde 
med at integrere biodiversitet og 
plantedyrkning i undervisningen og 
i børnenes og elevernes hverdag. Vi 
var ret hæse da dagen var omme, 
da det blev til ret meget snak i løbet 
af dagen. 

Stolt kunne vi vise billeder frem fra 
sidste års havestrabadser fra både 
forældre, elever og lærere. Publi-
kum varierede fra børnehavebørn 
til borgmestre. En god erfaring og 
inspiration at tage med til vores 
arbejde. Vi vil helt klart være med 
igen næste gang også.

Ole til Pedelholdet

Hjertelig velkommen til Ole, vores 
nye medlem af pedelholdet. Ole 
har lang erfaring både inden hånd-
værk, “pedelværk,” og pædagogik, 
og vi har fået glæden af at have 
ham med på holdet i 5 timer om 
ugen. Det er vi rigtig glade for. Ole 
bliver en god og tiltrængt støtte til 
pedelholdet. 

“Der kom vand op fra grunden, 
og vi måtte ikke spille bold 
ved Lindehuset??”

Måske har nogle elever fortalt 
dette derhjemme? Og det er rigtig 
nok. Tænker blot, at I skal have den 
fulde historie, så I ved hvad det 
var: Det kom vand op fra grunden 
udenfor lindehuset samtidig med, 
at toiletterne i overskolebygningen 
ikke helt levede op til forventnin-
gerne, hvad gælder udskylning. 
Vi var bange for, at det var et rør, 
som var sprunget. Det viste sig 
heldigvis at være noget så uskyldigt 
som en tæt sammenføringsbrønd, 
beliggende et andet sted end, hvad 
matrikelkortet viste. Så nu ved vi, 
hvor den er, og kan tjekke den en 
gang imellem.

Barselsvikariat og kommende 
første klasse

Her omkring påske nærmer tids-
punktet sig for, at Amalies familie 
kommer til at blive lidt større. 
Derfor har vi i den seneste tid haft 
samtaler med mulige kandidater til 
barselsvikariatet. Annoncerne har 
virket, og der er gode og kvalifice-
rede ansøgere til stillingen. Vi stiler 
efter at have en god løsning på 
plads her i løbet af marts måned. 

Ansættelsesprocessen for kom-
mende skoleårs førsteklasselærer 
er også godt i gang. Opdatering 
følger når vi er klar til det. 

TCBU og specialundervisning

Tanja har overtaget Lines rolle som 
bindeled mellem skole og TCBU 
(skolepsykiatrien). Det indebærer 
at Tanja fremover vil være involve-
ret, når det drejer sig om elever og 
situationer, som har brug for noget 
ekstra. 

Tanja vil være en ressource for for-
ældre og lærere, og hun vil kunne 
følge børnene igennem deres gang 
fra børnehave til skole. Det er nød-
vendigt, også for at kunne gøre de 
rette prioriteringer sammen med 
TCBU, når vi får brug for det. Hun 
vil derudover også overtage en del 
af Lines støttetimer.

Og med det håber jeg, at I alle vil 
nyde foråret, som er på vej; om 
ikke andet regner jeg med, at vi kan 
nyde det sammen i løbet af have-
dagen den 25.03. 

Ses :)

  

Dbh. Martin    



Fastelavn er en tradition, som har sin oprindelse helt 
tilbage til middelalderen i Danmark, hvor det i den ka-
tolske kristendom var det en tradition, at man skulle 
faste i 40 dage inden påske. 

Fastelavn var den fest, som blev holdt, inden man 
skulle i gang med den strenge fasteperiode, hvor man 
måtte undvære kød, fed mad og andre lækkerier.

Ordet fastelavn betyder ”fastelabend”, altså ”faste-af-
ten”, og var aftenen før fasten gik i gang. Man kaldte 
også festen for ”faste-lag”. Her nøjedes man ikke 
med at slå sig løs på aftenen, men ofte stod festen 
og ”ædegildet” på i flere dage inden fasten. Der blev 
indtaget masser af kød og hvidt brød – og fastelavns-
bollerne, som nu har sæson lige fra nytår til fastelavn, 
er et symbol på dette.

I dag har fasten ikke mere den samme betydning. Nu 
er fastelavnsfesten en fest for børn, og der er en del 
traditioner forbundet med den. Børnene klæder sig 
ud og slår katten af tønden, og kårer til sidst kattekon-
ge og kattedronning. 

Når man i gamle dage slog katten af tønden, var der 
en levende kat i tønden. I folketroen var katten anset 
som et ”mistænkeligt og ondt” dyr, og man jog derfor 
katten, det onde, væk med tøndeslagningen. 

Nu er det heldigvis helt anderledes. I dag er det en 
sjov tradition, hvor tønden som oftest er fyldt med 
slik og lækkerier, som vælter ud, når tønden bliver 
slået i stykker. 

Folketroen og angsten for ”det onde” har spillet en 
stor rolle i fastelavnsfejringen i gamle dage. Hvor det 
i dag er børn, der oftest er klædt ud i sjove og fanta-
sifulde udklædninger, var det i gamle dage de voksne, 
der var udklædt som f.eks. bjørne, djævle eller andet 
farligt for at skræmme alt ondt væk. 

Fastelavnssøndag ligger altid syv uger før påskedag, 
der falder den første søndag efter den første fuldmå-
ne efter forårsjævndøgn. Det betyder i praksis, at det 
er fastelavnssøndag mellem den 1. februar og den 7. 
marts. 

På skolen blev fastelavnsfesten holdt om fredagen 
lige inden vi gik på vinterferie, og vi fik ikke besøg af 
uhyggelige forklædninger. Hos os tager udklædningen 
afsæt i nogle af de temaer, som eleverne har mødt i 
undervisningen. 

Det kan være i håndværksfagene, hvor udklædnin-
gen kunne være en bondemand, en møller, en murer 
osv. Der er også elever, som har ladet sig inspirere af 
dyreriget, eventyrkarakterer eller spændende histori-
ske personligheder osv. Det er altid spændende at se, 
hvordan fantasien har fået lov til at folde sig ud.
 
Fastelavnsfesten bød i skolen på tøndeslagning og 
hygge med fastelavnsboller i klasserne. 

FASTELAVNSFEST I SKOLEN
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Af Mette Dahl

Fredag d. 10. februar holdt børnehaven, ligesom re-
sten af skolen, fastelavnsfest. Forberedelserne til fe-
sten startede ugerne op til. Vi lavede fastelavnsris og 
sang alle de gode fastelavnssange. Derudover fortalte 
vi eventyr og havde et lille spil om Kong Vinter m.m.  
For det er nemlig selveste Kong Vinter, som inviterer 
alle børnehavebørn til fastelavnsfest, inden han rejser 
afsted tilbage Nordpolen igen.

På selve dagen mødte alle de søde små børnehave-
børn ind til en børnehave, der var forvandlet til en lille 
eventyrverden. De var simpelthen så søde, de små, 
da de én efter én kom trissende ind i børnehaven om 
morgenen i deres fine udklædninger med maverne 
fulde af sommerfugle.

I børnehaven slår vi ikke katten af tønden. I stedet 
har vi tradition for, at vi laver et lille eventyrspil ud fra, 
hvad børnene er klædt ud som. Alle børn får en lille 
rolle i eventyrspillet. Det er simpelthen så fint at ople-
ve dem leve sig med ind i eventyret.  Herefter går vi til 
det festklædte bord og spiser fastelavnsboller.
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FASTELAVN I BIRKELY

Vores små piger står og kigger 
med store øjne mod skolebør-

nene, der slår katten af tøn-
den. En af børnene siger: ”Det 

bliver os, når vi skal i skole”. 
Den fine lille tråd 

mellem børnehave og skole er 
en kæmpe gave.



6

SFO’en har holdt åbent for vinterferiepasning i uge 7.

I de hyggelige rammer i SFO’en har Mikkel, Gosia og Line sørget for, at der har været en varm og dejlig ferie-
stemning – også selv om man skulle være på skolen. Det har for de tilmeldte børn været tilladt at medbringe 
cykler mm. – og der har været mange små anderledes og hyggelige aktiviteter, så SFO-tiden har adskilt sig fra 
den daglige SFO. F.eks. blev der bagt pandekager – uhm, ikke dårligt!!

Her er et lille udpluk af billeder fra vinterferiepasningen, og det ser bare så superhyggeligt ud.

VINTERFERIEPASNING I SFO’EN



Valgholdet i billedkunst lader sig inspirere af ”De vilde unge malere” og laver prik billeder med inspiration fra 
Australsk aboriginals kunst og den japanske maler Yayomi Kusama , der elskede prikker.

Man bliver helt inspireret, når man ser, hvad Christinas hold har skabt.

PRIKBILLEDER I BILLEDKUNST

KLIMADAG I VEJLE
Vi deltog ved Klimadag i Vejle i Spinderihallerne d. 28. 
januar. Martin og Karina fra Birkely havde en super-
fin eftermiddag, hvor der var god interesse for vores 
Havelaboratorium og Birkelys Børnehave-have.

Med på messen medbragte Martin og Karina billeder 
fra vores projekter samt en film, som blev optaget i 
foråret 2022, da alle forældre, elever og medarbejdere 
mødtes til en aktiv skolelørdag omkring en masse kli-
mavenlige opgaver på skolens grund. På klimadagen 
blev vores nye banner præsenteret, så alle kunne se, 
hvor vi kom fra.
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Et besøg på museum kan altid tilføje noget helt særligt til undervisningen. Daniel har sammen med 4. klasse 
været på besøg på Vejle Kunstmuseum, hvor eleverne selv var særdeles aktive med forskellige kreative opga-
ver. Se billeder fra klassens besøg her:

BESØG PÅ KUNSTMUSEUM

OTTO ER ET 
NÆSEHORN
I 5. klasse har der været 
gang i et ”Otto er et næ-
sehorn” projekt, hvor der 
er blevet filtet næsehorn 
i mange farver og former. 
Et fantastisk hyggeligt og 
kreativt projekt, som Line 
har stået for.


