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NYTÅR - NYT ÅR...
Så randt det gamle år ud – og vi kunne sige goddag til 
2022. 

Alt i alt har det jo været et noget specielt år vi lægger bag 
os – ikke mindst pga. den konstante omstilling, som vi 
alle har måtte være parate til pga. corona. Det har fyldt 
rigtigt meget i alles bevidsthed – også her på skolen, hvor 
hjemmeundervisning og restriktioner pludselig blev hver-
dagskost. 

På en skole som vores, hvor vi sætter stor pris på traditio-
ner, rammer, gentagne rytmer og genkendelighed har det-
te selvfølgelig været en stor udfordring – både for elever, 
forældre og personale.

Selv om det heldigvis ser ud til, at der blæser mildere vin-
de over landet i forhold til coronahåndteringen, så er det 
ikke ensbetydende med, at vi ikke fortsat må være omstil-
lingsparate.

Vi har startet skoleåret op med nogle ændringer på det 
personalemæssige felt, som I har kunnet læse i en mail fra 
Martin for nyligt. Det betyder, at vi må sige farvel til nogle 
dejlige kollegaer – og eleverne til nogle kendte og vellidte 
lærere. Vi ønsker Jeppe Døhr og Marc Thestrup det bedste 
i deres nye stillinger.

Starten på året har også budt på en del sygefravær – både 
af coronarelateret  karakter og andre årsager. Vi arbejder 
altid på at skabe de bedste løsninger med hjælp fra vores 
dygtige vikarer. 

Ligeledes er hele personalegruppen i gang med en proces 
omkring vores vision, strategi og ledelse - understøttet af 
konsulentfirmaet Crossfield Institute. Alt dette er I ligele-
des blevet orienteret om i mailen fra Martin. 

Man kan på den måde sige, at vi er kommet lidt vanskeligt 
fra start i det nye år – men personalegruppen er præget 
af positiv energi – og med fokus på at skabe de bedste 
rammer for dem som er de vigtigste – nemlig børnene.

Godt nytår!



Den 6. januar kunne vi atter slå dørene på skolen 
op for alle elever – og hvor har det været dejligt, at 
se alle igen efter en juleferie, hvor alle blev sendt 
på hjemmeundervisning en uge før planlagt ferie.

Vi startede som altid året op med at møde ind på 
Helligtrekongers-dag, hvor dagen blev fejret på 
forskellig vis rundt i de enkelte klasser. Der blev 
både læst vinterhistorier og sunget vintersange.

Her et lille blik på udsmykningen i Kløverklassen, 
hvor de fine tre konger stod på rad og række på 
bordet – og samtidig pyntede på den fine tavleteg-
ning, som Line havde lavet til anledningen.
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NOAS ARK
Nogen gang griber undervisningen i de forskellige 
fag ind i hinanden. Det er nedenstående et eksem-
pel på. Her er der fokus på mål/målestoksforhold, 
som Kløverklassen har arbejdet med i forbindelse 
med deres små huse – og samtidig har de koblet 
det til fortællestoffet, hvor klassen har hørt om 
Noas ark.

Hvor stor var mon Noas ark?... Det har Kløverklas-
sen kigget lidt på – og gjort sig overvejelser om. Det 
røde bånd, som I kan se placeret i skolegården, skal 
illustrere, hvad eleverne anslår omkredsen af arken 
til at have været. 

Dog har arken sandsynligvis været lige så høj som 
flagstangen. Der skulle jo være plads til både mus 
og elefanter – og alt derimellem.

REJSEGILDE I 
KLØVERKLASSEN
Vi har tidligere fortalt om, hvordan eleverne I Kløver-
klassen i en længere periode har arbejdet med at bygge 
småbitte huse. Nu er de kommet så vidt, at det var tid 
til at holde rejsegilde. Tagkonstruktionen stod klar, og 
selv om der stadig mangler noget, er det en tradition, at 
når spærene er rejst, så er det tid til rejsegilde – så huset 
kan blive fyldt med god og positiv energi.

Kløverklassens elever holdt et helt traditionelt rejsegilde 
med hygge og samvær. Derudover var resten af skolen 
inviteret til at kigge forbi og betragte de små mester-
værker.

Og det var sandelig mesterværker. Så gennemførte og 
detaljerede. Småbitte huse med småbitte møbler, lam-
per, brændeovne osv. Det er så fint arbejde, de har gjort 
i Kløverklassen.



DANSK I 7. KLASSE
Her ses 7. klasses elever, som er i 
gang med at skrive en tekst om-
kring de ting og områder, som vi 
fokuserer på, når vi laver en miljø-
beskrivelse.

For at kunne beskrive og forstå de 
omgivelser, som vi møder i f.eks. 
en tekst, må vi bruge det i vores 
analyse. 

Hvordan skriver man, så læseren 
føler han/hun selv er der…? 

Det er 7. kl. ved at være ret gode 
til….
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FORENING FOR 
STEINERPÆDAGOGISK 
HJÆLPEARBEJDE I AFRIKA

Giv skolegang og mad 
til et fattigt barn i Kenya 
for kr. 220,- månedligt 
på Mbagathiskolen, 
Rudolf Steinerskolen i Nairobi i Kenya.

For mere info kontakt : 
Clara Ussing  sanduko@mail.tele.dk   
45-21356736  www.sanduko.dk

Sponsoratet kan gøres fradragsberettiget.

HJÆLP ET BARN,  
DER LEVER I SKYGGEN AF PANDEMIENS TUNGE KONSEKVENSER

STJERNESTUND I
NATURBØRNEHAVEN 
BIRKELY
Mette kan fortælle om en lille 
stjernestund fra børnehaven, 
hvor skolens pedel Adam en ef-
termiddag kom med et nyt læs 
sand til sandkassen. 

Alle børnene satte sig på rad og 
række og iagttog foretagendet, 
og alle som én var de enige om, 
at Adam - han er bare stærk. 

Mange beundrende blikke fik 
Adam med på vejen denne 
eftermiddag.

SLØJD I 4. KLASSE
I sløjdundervisningen har 4. klasse 
været i færd med at lave 3 på stri-
be spil.

Sikke en fryd når man får lov til 
at lave noget, der på den måde 
kan bruges til underholdning og 
adspredelse efterfølgende. Hvem 
elsker ikke et godt slag 3 på stribe?

Sådan her ser det ud, når man får 
lov til at afprøve om spillet nu også 
fungerer i praksis… ;)
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En beretning om et besøg i 3. 
klasse af Betina (fra kontoret).

En rigtig gråvejrstirsdag var det, 
og således kunne det jo godt have 
præget dagen. Men da jeg mødte 
på kontoret, så jeg at der i min 
indbakke på computeren lå en 
invitation fra Majken. Hun skrev, at 
hvis jeg havde lyst til at se og op-
leve, hvordan eleverne i 3. klasse 
arbejdede i hovedfag med at lave 
meterstokke, så måtte jeg meget 
gerne kigge ned i klassen den selv-
samme morgen. 

Det kunne jeg naturligvis ikke 
sige nej til. Jeg har nemlig aldrig 
set, hvordan det foregår, når man 
skal lave sin helt egen meterstok 
– altså en hjemmelavet lineal på 
en hel meter. Så jeg skyndte mig 
afsted med kurs mod den bagerste 
bygning på skolen, hvor 3. klasse 
holder til – og straks var dagen 
pludselig meget lysere og gladere.

Jeg måtte lige vente lidt ude i 
garderoben, da jeg ankom, for jeg 
kunne høre, at klassen var i gang 
med at synge morgensang. 

Det lød dejligt. En skøn kanon 
blev der sunget derinde i varmen 
– og jeg ville ikke forstyrre, så jeg 
ventede pænt, til de sidste strofer 
stilnede af.

Da jeg kom ind i klassen, blev jeg 
budt velkommen af både Majken 
og elever – og inden vi kom til me-
terstokkene, fik jeg lov til at lytte 
til, hvordan klassen øvede et lille 
musikstykke på blokfløjte. Der var 
stor koncentration.

Endelig var det tid til at høre lidt 
om, hvorfor klassen netop nu ar-
bejder med meterstokke. Det er et 
led i matematikundervisningen.
 
Eleverne fortalte, hvordan de 
havde hørt om en fransk konge, 
som i gamle dage besluttede, at 
der skulle en ny måleenhed til. Det 
var blevet for vanskeligt at arbejde 
med mål som fod, tomme og alen 
– ikke mindst fordi folk har forskel-
lige størrelser fødder og hænder. 

Denne konge (Ludvig den 16.) 
besluttede så, at han målte fra den 
ene pol på jordkloden og ind til 
midten af kloden – altså til ækva-
tor, og så dividerede han dette til 
med 1 million. Dette mål kaldte 
han for en meter.

Det var jo rigtigt smart. Nu havde 
man et mål, som altid var ens – og 
som kunne gælde for alle. Dog var 
der brug for, at man også kunne 
måle mindre ting. Derfor beslutte-
des det, at man delte en meter op 
i ti lige store dele, som man kaldte 
for decimeter.

Da Majken spurgte, hvad man mon 
så skulle gøre, hvis det var helt små 
ting, som man gerne ville måle, 
kunne en af de dygtige elever 
fortælle, at kongen havde været så 
smart, at han delte decimeteren 
op i nogle småbitte ”centimetre”. 
Sådan en lillebitte centimeter fik 
han, da han delte decimeteren op i 
ti lige store dele.

Det var utroligt betagende at over-
være, hvor optagede eleverne var 
af fortællingen bag metersystemet. 
Da de efterfølgende hentede deres 
meterstokke frem, som de havde 
arbejdet på dagen i forvejen, var 
det tydeligt at fornemme, hvorfor 
det giver så god mening, at det 
faglige stof forenes med praktisk 
arbejde. Den forståelse, der skabes 
igennem det store præcisionsar-
bejde med at dele målestokken ind 
i først decimeter og derefter centi-
meter, kan slet ikke beskrives. 

Jeg fik selv lov til at prøve det af – 
og må sige, at det kræver større 
koncentration og ihærdighed end 
man lige kan forestille sig. 

Sikke en stolthed der var over de 
færdige meterstokke, som elever-
ne ovenikøbet dekorerede fint med 
tegninger på bagsiden.
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