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FORÅRETS INDTOG
Foråret har gjort sit indtog – også her på 
skolen.

Det er altid spændende med marts 
måned. Bliver det mere vinter end det bliver 
forår – og må vi væbne os lidt længere med 
tålmodighed, fordi vejret ikke altid agter at 
følge kalendermånederne? 

I år har vejret faktisk fulgt kalenderen – og 
der har været flotte og solskinsrige dage 
med blå himmel. Kolde og friske - jovist – 
men lyset er vendt tilbage, og det mærker 
man. 

Det er som om energien er ekstra høj i 
skolegården, når eleverne er ude i frikvar-
tererne – ligesom man også hører, at fugle-
livet stille og roligt vågner op igen i skoven 
omkring skolen.

Rundt på skolen i de forskellige bede be-
gynder løgplanterne at pible frem – og de 
mange klare og lysende  farver er med til at 
hive humøret en ekstra tand i vejret.

Vi kan hver dag nyde, at vi har den smuk-
keste beliggenhed – og at vores skolegård 
inviterer os ud under den høje åbne himmel.

Den blå anemone

Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted der i fjor.

Kaj Munk

DORNRÖSCHEN - 
TORNEROSE
I tyskundervisningen i 7. klasse har eleverne i øjeblikket arbej-
det med eventyret om Tornerose, og det er spontant endt ud 
i, at de vil spille fortællingen i en lille teaterforestilling. 

Et par elever har fået til opgave at skrive replikkerne – og de 
øvrige, som skal spille de forskellige roller har været på jagt i 
skolens kælder efter kostumer. 

Her er et billede af den farverige flok, der med god energi 
var klar til at gå i gang med at lære replikkerne.



Af Betina (fra kontoret)

En beretning om et besøg i 6. 
klasse - og et lille indblik i, hvad 
de arbejder med netop nu.

Christina, der er klasselærer i 6. 
klasse, har været så sød at invitere 
mig indenfor til en undervisnings-
time en tidlig morgenstund, imens 
klassen er i gang med et hoved-
fagsforløb om geologi. 

Geologi er videnskaben, som be-
skæftiger sig med Jordens opbyg-
ning og udvikling – og giver der-
med også et kig på, hvordan livet 
på Jorden har udviklet sig igennem 
tiden. 

Alt dette har eleverne været stærkt 
fordybet i og har bl.a. kreeret små 
runde periodehæfter med fordy-
belsesopgaver af forskellig art. 

Her har de bl.a. studeret alle 
mulige spændende emner, lige 
fra jordklodens opbygning af en 
række ”skaller” med varierende 
egenskaber til hvordan forskellige 
stenarter opstår i naturen.

Da jeg træder ind i klassen, er 
eleverne netop ved at færdiggøre 
et forsøg med is. De har fyldt vand 
i flasker, der skal en tur i fryseren, 
og har gjort sig overvejelser om, 
hvad der mon sker i processen, når 
de ved, at is fylder mere end vand? 
Det bliver spændende at se resul-
tatet, når de henter flaskerne igen.

Udover at lave forsøg har eleverne 
omsat indlært teori og fagligt stof 
til deres eget og lavet tekster og 
illustrationer til deres fine periode-
hæfter. Derudover har de tegnet, 
malet og meget mere.

Når 6. klasse til juni tager på lejrtur 
til Bornholm, er det med fokus på 
netop geologi. Eleverne fortalte 
begejstret, hvor meget de ser frem 
til den tur.

GEOLOGIPERIODE I 6. KLASSE
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ET RIGTIGT KERNEPROJEKT
Anne fortæller, at 2. klasse har været på deres første 
klassetur - til Netto!

Der købte de grøntsager med kerner.

I klassen blev der pillet kerner af citron, peberfrugt, 
avokado, tomat, butternutsquash - og der blev smagt på 
alle grøntsager. 

Især spisningen af chili var herlig at overvære. Alle stod 
klar med deres drikkedunk inden første mundfuld. 
Smagningen foregik af  praktiske årsager udendørs, da 
de kom til at sprutte og spytte med masser af vand.

Nu er de fleste kerner sået, og eleverne venter spændt 
på, hvilke lækre grøntsager, de kommer til at kunne sup-
plere madpakkerne med.
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FRA IDÉ TIL FÆRDIGT PRODUKT I HÅNDVÆRK & DESIGN 
Tanja fortæller, at eleverne på valgholdet i Håndværk og design hidtil har beskæftiget sig med de hårde mate-
rialer, og nu er det blevet tid til at stifte bekendtskab med de bløde materialer. Det giver selvfølgelig nogle helt 
nye muligheder – og også nye udfordringer.

Første projekt er at sy en frisbee, hvor eleverne selv laver en skabelon, vælger stof og designer et motiv, som 
skal broderes på frisbee’en. Herefter realiserer de produktet ved at sy - både på maskine og i hånden, og bro-
dere. De fylder ris i en løbegang i hver frisbee. Dette skal give den tyngde, så den kan fungere som en frisbee.

På billederne ses dele af processen: Fra idé/design til det færdige produkt. 

SKYGGEPORTEN
Eleverne i 7. klasse har netop læst Skyggeporten 
af Lene Kaaberbøl. - De elskede den. Den forfatter 
kan bare noget indenfor ungdoms-fantasy-genren! 
fortæller Jannie, som underviser dem.



NOAS ARK I  
KLØVERKLASSEN  
FORTSAT
Vi har et par gange skrevet om Kløverklassens 
arbejde med Noas ark, hvor de har lavet forskel-
lige dyrepar i filt og arken bliver flettet i pil. Sel-
ve arken er et stort projekt, som stadig er i fuld 
gang i sløjdlokalet. Måske kan vi bringe billeder 
af den færdige ark i et nyhedsbrev inden længe.

I klassen arbejdes stadig med fortællingen om 
Noa og den store ark med de mange dyr – og 
her er de i gang med at lave tegninger, der er 
inspireret af historien. 

Den flotte og farverige tavletegning har Line 
kreeret.
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GODE GERNINGER 

I MASSEVIS
Hen over et par uger har Majken 
sammen med 3. klasse haft fo-
kus på at gøre gode gerninger for 
andre. 

Gosia har sendt nogle dejlige bille-
der fra SFO’en, hvor personalet har 
nydt godt af 3. klasses mangfoldig-
hed af gode gerninger. 

Tusind tak til Majken og hele 3. 
klasse for alle de gode ting. I har 
gjort for os alle her på skolen. Det 
har spredt stor glæde.



HVAD ER 
ET PORTRÆT?
Et portræt kan være mange ting. Det har 7. klasse 
fundet ud af i en periode, hvor de har arbejdet 
grundigt med Storm P. 

Der er blevet lavet både skriftlige portrætter samt 
en kreativ del, hvor de har tegnet og malet.

Se et udsnit af deres fine arbejde her.
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SKOTSKTERNET 

INDSLAG 
En fredag - Lige før weekenden 
satte ind - kom der fornemt 
besøg til 7. og 8. klasse i 
engelskundervisningen. 

De har i en periode haft et 
tema om Skotland, og fik i 
den anledning besøg af Jesper 
fra Kolding Pipe Band. Han 
gjorde sit indtog på skolen i 
fuldt ornat – altså både med 
skotskternet kilt og sækkepi-
be, og underholdt klasserne 
med sækkepibespil – og nogle 
af eleverne fik endda lov til at 
prøve at blæse i det helt spe-
cielle instrument. 

Det er vist ikke så let, som det 
måske ser ud.



DER ER FORÅR I 

LUFTEN
Det ses alle steder.

I frikvartererne og i SFO’en inviterer det lyse 
forårsvejr til nye aktiviteter. 

Et helt sikkert forårshit er at slibe fedtsten. Det 
kan der gå megen tid med. Og børnene er så 
stolte af de flotte kreationer de får lavet.

Og se engang, hvad en gruppe elever havde 
kreeret af skolegårdens ral. De smukkeste sten-
mosaikker prydede pludselig flisegangen. Sikke 
en skabertrang. 

Vi gik alle i en pæn bue udenom – og kameraet 
måtte hurtigt findes frem, for sådan et mester-
værk måtte bestemt foreviges.
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