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Hvem og hvad bliver fremtidens lærere
Er ændringer i læreruddannelsen relevant omtale i skolebladet? Må-
ske ikke umiddelbart, men i det lange perspektiv er det. Hvilke nyud-
dannede lærere kommer skolerne til at ansætte om nogle år? Hvad 
kommer de med af kvalifikationer, hvordan ser de på sig selv og deres 
opgave som lærere? Hvordan tænker de pædagogik og læring? Kan 
de videreføre dansk skoletradition på væsentlige områder?

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers blev trukket op af 
hatten som en anden kanin i maj 2018, da Lars Løkke lavede sin mi-
nisterrokade. Tommy Ahlers var kendt i offentligheden for sine mange 
år som iværksætter og ikke mindst for sin plads i det populære TV-
program ”Løvens Hule”. Som politiker derimod var han ganske ube-
skrevet. Nu skulle han være minister i kongeriget.
Gennem flere år har der været fagpolitiske og økonomiske interesser 
i at få læreruddannelsen ind under universitetet. Fortalerne herfor har 
været forskellige højtprofilerede professorer i universitetsmiljøet, og 
de har argumenteret vedholdende med, at læreruddannelsen skulle 
være tættere på den akademiske forskning. Læreruddannelsen skulle 
derfor også akademiseres. 
Universiteterne ville hermed vinde både magt indflydelse, økonomi 
og arbejdspladser, hvilket nok ikke blev sagt så højt, kun hvisket i 
krogene.

Traditionelt set har læreruddannelsen altid været båret af faglighed 
krydret med ånd, kultur, æstetik, humanistisk dannelse m.v. Pæda-
gogikken har søgt ”det gode” i mennesket og det meningsskabende 
i livet. Lærerne skulle ud at virke lokalt i børnehøjde med et huma-
nistisk dannelsesideal og en pædagogisk vinkel på deres opgaver og 
ansvar. Derfor ville man styrke lærernes egen dannelse og person-
lige udvikling under uddannelsen. Læreruddannelsen er derfor i sin 
grundholdning humanistisk – fordi pædagogikken i sin egenart også 
er det – og lærerne har en humanistisk, pædagogisk tilgang til op-

SKOLELEDERENS INDLÆG
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gaven. 
Det gælder også, når der arbejdes naturvidenskabeligt i skolerne. 
At have en humanistisk grundholdning betyder således ikke en ned-
prioritering af det naturvidenskabelige. Dette er den danske tradition 
– og den kommer folk fra hele verden for at studere og undersøge.

Overfor denne pædagogiske tradition står den danske forskningstra-
dition, som er hjemmehørende i det akademiske, universitære miljø. 
Her vægtes empiri, dokumentation, målstyring, validitet, objektivitet 
og systematik højst. Her er det ikke nok at tro, tænke, føle, mene, 
mærke eller opleve sig frem…. Her tæller kun det, der kan dokumen-
teres. Det, der kan valideres.

Det er derfor relevant at spørge, om den uerfarne – men ellers sikkert 
velmenende – minister, Tommy Ahlers blev indfanget af universitetets 
politiske dagsorden? Forleden trak han i hvert fald store overskrifter 
ved at foreslå, at læreruddannelsen nu skulle væk fra seminarierne – 
eller professionshøjskolerne, som de hedder nu til dags – og over på 
universiteterne. 

Tommy, faktisk har den moderne grundskole de sidste 30-40 år al-
lerede skabt en syntese mellem de to videnskabsinteresser, huma-
nismen og naturvidenskaben, især gennem brug af undersøgende 
arbejdsformer i bl.a. naturfagene. Den naturvidenskabelig undervis-
ning i grundskolen vægter ikke kun empiri, resultat og produkt. Ar-
bejdsprocessen bliver også en løftestang for en pædagogisk læring. 
I grundskolen er der siden slut 90’erne sket en stærk branding og 
profilering af de naturvidenskabelige fag, og nogle vil endda hævde, 
at det samtidig er sket på bekostning af de praktisk-musiske fag.

Akademikere kan rigtig meget – og der er brug for dem for at styrke 
dansk forskning, branding og know how både herhjemme og i udlan-
det. På universitetet skal der naturligvis fortsat forskes i pædagogik, 
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filosofi og didaktik, og de lærerstuderende skal klædes på teoretisk 
til at varetage den pædagogiske opgave. Men fremtidens lærerkvali-
fikation er ikke først og fremmest af akademisk karakter. Når børn i 
grundskolen skal lære, er det ikke altid, at resultater skal være mål- 
og kvantificérbare for at have en gyldighed og status. Der skal også 
være fokus på læreprocesserne. Pædagogikken må ikke bare reduce-
res til læringsmetoder og valg af forskningsbaserede arbejdsmetoder 
som f.eks. test, karakterer og andre konkrete output. 
Fremtidens grundskole – og dermed også Hedegård Friskole - har 
brug for lærere, som kan fremstå som hele mennesker og skabe vig-
tige læreprocesser med plads til den enkelte i det pædagogiske læ-
ringsfællesskab. 
Den danske lærerkvalifikation er og skal i bund og grund være bundet 
af idéer og tanker, som er større end læreren selv.  Læreren må se 
sig selv i dette perspektiv. Det er en samfundsmæssig opgave, lære-
ren må påtage sig. Pædagogik handler om ”ånd” og om at danne og 
fremme det gode i mennesket. Det kræver en læreruddannelse, der 
også er i stand til at prioritere disse forhold og denne tænkning.

Kaj Risager
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Nyt fra SFO´en
 I januar brugte vi bl.a. tiden på at se frem til, at vi skulle have besøg 
af Timm og nogle af hans kæledyr. Timms kæledyr er lidt anderledes 
end dem der normalt findes rundt om i de danske hjem. Han havde 
denne dag valgt at medbringe et par slanger og firben mm. Der blev 
flyttet grænser for både børn og voksne. Nogle børn var friske på at 
komme tæt på fra start, andre kiggede på afstand. Men jeg tror , at 
de fleste var forbi og røre ved eller holde et af dyrene inden Timm 
igen kørte hjem med sine dyr. Han vil i øvrigt gerne kigge forbi en 
anden gang, hvis nogen ønsker besøg af/kendskab til vilde dyr. Vin-
terferien kom og ferietid betyder i SFO, at der er tid til fordybelse i leg 
og skabelsesprocesser. Fx. gik børn og voksne ind i et fælles projekt 
med at bygge sfo´en i ”plus-plus´er”. Selv legeredskaber i skuret 
blev bygget. Der blev som altid også leget på tværs af klasser, men 
også leget med en eller flere, man måske ikke normalt leget så me-
get med, da ”bedste-vennen” holdt ferie. Der er nu ikke noget som at 
vinde i 7-kabale – sagde Oluf Sand fra The julekalender engang. Det 
samme sagde 3. klasse i sfo´en, da de havde lært at lægge 7-kabale 
OG fik den til at gå op. Der var nemlig blevet stillet kage i udsigt, når 
de havde fået kabalen til at gå op :-) Der er i det hele taget ofte en 
grund til at få kage i sfo. Måske bare fordi det er torsdag... I februar 
blev det pludselig forår. Solen skinnede og det var svært at beholde 
jakken på! Alle var ude hele eftermiddagen efter skole. Bålpladsen 
blev flyttet til et mere centralt sted, vi har dog endnu tilgode at indvi 
den. Der blev spillet fodbold, klatret i træer, leget i legehusene og i 
sandkassen. Eftermiddagsmaden kunne spises ude. Det var fanta-
stisk. Det blev så efterfulgt af den vådeste marts nogensinde regi-
streret, og selv i sfo´en kan det være så dårligt vejr, at vi vælger at 
være indenfor. Det gav en enkelt film dag, hvilket også godkendes af 
børnene, som på demokratisk vis stemmer om, hvilken film, der skal 
ses. I februar havde vi besøg af 18 nye før-sfo børn. De starter lige 
om lidt, og vi glæder os! Det tror vi også, at de gør :-)
Personalet i SFO’en / Gimle
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SKOLEVALG

Mandag den 28 januar skulle hele 7 klasse over i  8 klasses lokale, 
mens 4 og 5 klasse var til hockeystævne. Da alle eleverne var klar, 
kunne vi begynde,Venstres ungdom,socialdemokraterne,radikal og li-
berale havde hver en repræsentant.
Grunden til det  var, at 8 klasse skulle have skolevalg,og vi var også 
med.
De fortalte en masse interessant,ham fra Venstre var en favorit.
Jonas 7.kl

Ringivevej 71
7323 Give

Telefon: 2215 9199 
dhhn@mail.dk
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FASTELAVN 3-5 klasse

Det startede med at vi alle kom udklædt ud til at slå katten af tønden, 
der var en pige række og en drenge række.
Det gik hurtigt hos drengene og langsommere ved pigerne.
Bagefter havde 5. klasse arrangeret Catwalk som var en stor succes. 
Efter den store succes overrakte 5. klasse “Den bedste udklædning” 
hos pigerne og drengene. Hos pigerne var det Emily fra 3. klasse som 
var “Harley Quinn”. Og hos drengene var det Maksym fra 5.klasse 
som var “Svampebob”. 
Efter det skulle 3. og 4. klasse ud på nogle poster. Laura, Rebekka og 
Celine stod for “10 spørgsmål til professoren”. Line, Kristaps og Mak-
sym lavede “What´s in the box”
Mingus’s hold lavede kahoot, Frida’s hold lavede gåder/opgaver og 
mange andre fede ting. Så fik vi alle fastelavnsboller i frikvarteret. 
Efter frikvarteret så vi Disney filmen “Modig”.
Skrevet af: CELINE & LAURA

------------------
Mandag d. 18/2 2019 var det fastelavn på Hedegård Friskole, men 
kun for 0-5 kl. 0-2 kl. var sammen, mens 3-5 også var sammen, for 
de store var til basketstævne mod Filskov og Karlskov.
Der var selvfølgelig også kattedronning og en kattekonge. Vinderne 
af pigerne var Sofie som blev kattedronning og Matilde blev katte-
konge, hos drengene var det Mads der var kattedronningen og Jacob 
kattekonge.
5 kl. Havde lavet nogle forskellige poster og vi havde lavet en kahoot, 
der handlede om fastelavn. Vi havde også lavet en catwalk hvor 3 
og 4 skiftevis gik op og viste deres kostumer efter alle havde gået 
catwalk, bestemte 5 kl. en vinder af pigerne og en vinder af dren-
gene, vinderne var Emily som havde klædt sig ud som harley quinn 
og vinderen af drengene var Maksym, som havde klædt sig ud som 
Svampebob Firkant. 

3. - 5. KLASSE FASTELAVN
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De to sidste timer så vi Modig som Disney havde lavet.   
Skrevet af Mingus og Esben 

------------------
Først slog vi katten af tønden, det var rigtigt sjovt, af drengene blev 
Mads dronning og Jacob konge. Af pigerne blev Sofie dronning og 
Mathilde k. Konge. Så gik vi ind i musik og gik vi catwalk, det var 
Maksym og Emily der blev kåret til bedste udklædning, Maksym var 
Svampebob og Emily var Harley Quinn. 
Til posterne havde Kristaps What’s in the box og Ebbe havde stop-
dans. Det var rigtigt sjovt. Til What’s in the box var Kristaps sammen 
med Line og  Maksym Til stopdans var det Ebbe og Jacob.
Skrevet af Kristaps og Ebbe

------------------
Fastelavn gik ret godt. Og det var sjov og de hygger sig sammen. 
Og de var rundt på mange gode poster som 5 kl havde lavet sammen.
Der var også catwalk, hvor at klasserne hygge sig og der var også 
to der vandt bedste udklædning. Det var Maksym 5 kl.og Emily 3 kl. 
hvor at de fik en præmie som var en slikposer hver. 
Og så 5 kl havde lavet nogle poster. Der var 10 ting til professoren og 
what’s in the box, sport dans og en masse andre ting 
Skrevet af Rebekka og Line  
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Hedegårdvej 69, Give
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FASTELAVN
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SALMESANG

3-4-5. klasse havde et forløb med 5 salmer, som vi har lært og øvet 
i musiktimerne.
Vi har øvet nogle fagter, som var egentlig body percussion. Det var 
lidt skuffende, at vi slet ikke skulle bruge dem i kirken. De var svære 
og vi fik dem endelig lært, og så brugte vi dem ikke i kirken. Alligevel 
var det sjovt at lære og øve dem, for nu kan vi både synge og lave de 
svære fagter på samme tid. 
Onsdag den 27.februar 2019 var der salmesangsfinale i Give Kirke. 
Det betyder, at vi kom ind til kirken i Give sammen med flere andre 
skoler og sang de salmer vi øvede før.
Præsten hed Jacob og han var god til at forklare hvordan vi skal synge 
salmerne og hvad salmerne handlede om. Han fortalte flere gode hi-
storier.
Der var en organist og så var der nogle fra musikskolen som spillede 
på forskellige blæseinstrumenter. Maja fra 6.kl spillede på tværfløjte. 
Det var smukt.
Efter salmesangsfinalen fik vi müslibar og juice.
Det var sjovt at være med til sådan en formiddagstime i kirken, sam-
men med andre skoler.
4.kl
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TEATERTUR

Onsdag, den 6.februar var 7-8. klasse på teatertur i Huset i Give.
Det var Hoptrup Efterskole der havde lavet et teaterstykke om frem-
tiden som vi var inviteret til. 
Det handlede om et søskendepar, der blev skilt da de var yngre hvor 
de kæmpede i den barske fremtid om at huske fortiden. 
Drengen mødte nogle og slog sig sammen med dem, pigen var med i 
en slags beredskabsstyrelse som prøvede at glemme fortiden. 
Drengens gruppe blev opdaget af beredskabsstyrelsen og de split-
tede sig op, så drengen var alene hvor at pigen skulle straffes så de 
fangede drengen og tog hans trøje over hovedet, hvor pigen skulle 
skyde ham i hovedet efter hun havde gjort det går alle og hun tager 
hans trøje af, for at se hvem det var hun havde skudt. Hun så at det 
var hendes bror, hun begyndte at skrige og skød sig selv. 
Derefter var stykket slut og vi tog tilbage til skolen.
Nanna 7.kl



 

    AE-Entreprise Aps.  
 
 
 
 
TV-Inspektion og spuling 
Reparation uden opgravning 
Kloakering - Nedsivning/Minirenseanlæg 
Pilerenseanlæg - Beplantet filteranlæg 
Grave– og Støbearbejde 

Entreprenør - Aut. Kloakmester 
Arne Erichsen 

27767601 
www.ae-entreprise.dk 
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Der kom to kvinder den ene var fra Zanzibar og den anden var en 
dansk oversætter. Fatima er fra Zanzibar og hun fortalte om hvordan 
der er at være kristen et andet sted på jorden. At være kristen på et 
andet sted på jorden er anderledes fordi der er flere muslimer som 
engang ikke kunne lide de kristne de slog og sprøjtet.

Der kom en der ville fortælle noget om Biblen fordi at han kunne det 
meste af Biblen. Han levede sig meget ind i det han lavede nogle 
gange også lidt for meget. Det var vildt at han kunne så meget af 
biblen men jeg syntes det var vildt han kunne huske alt det. Men det 
blev også lidt langtrukkent til sidst, at høre på Biblen i så lang tid.
Lasse 7.kl

KONFIRMANDARRANGEMENT
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EMNEUGE

Emneuge
Det har været sjovt at have om HC Andersen.  
Første dag hørte vi noget om HC Andersen og vi kom i grupper vi har 
lavet Kostumer de stor lavet kulisser de stor fik sat scenen op 
Vi arbejdet hårdt hele ugen men man fik også sommerfugle i maven 
der man stod på scenen. Men HC. A. har lært os meget om fantasi og 
de stor lavet meget sjove ting og til sidst fik vi kage og sodavand og 
til sidst fik vi sunget  en sang. 
 Lærke 1 kl og Caroline 4 kl 

Emneuge 
Vi havde emneuge, vi var på “Det er ganske vist”. Vi øvede en hel del 
og malede en masse malerier. Der var flagermuse, høns, ugler, avis-
bud, fortællere og rige børn. Historien handler om at en høne taber 
en fjer og så bliver der sladder og til sidst når den hen til hønen som 
havde tabt den og så blev det til 5 døde høns, og  vores lære var Trine 
og Dorthe. Vi skulle vise det for vores bedsteforældre torsdag efter-
middag, og vores forældre om aftenen. Om aftenen fik vi også kage, 
og sodavand fra støtteforeningen.  
Mathilde, Esben, Jacob og Celine

Nattergalen
Emneugen startede torsdag den 21 marts.
Den første dag startede vi med at høre historien om H.C Andersen og 
hans barndom.
Den samme dag fandt vi vores roller og vi begyndte at lave kostumer.
Vi begyndte og lave den falske nattergal den fik diamanter på og den 
var guld farvet og den rigtige nattergal var Aya, kejseren var Mads og 
det var sjovt og lave.
Vi lavede kejserens stol som var en helt normal stol. Vi puttede stof 
på også lavede vi en sabel til kejseren og nattergalens kostume put-
tede vi blade/fjer på. De andre fik en blå lille dragt på og en grå hat 
og vi havde en køkkendame og to hofdamer, vi havde en fisker og to 
gartnere. Jeg synes stykket var ret sjovt.                 Ronja, 3. klasse
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Emneuge
Vi startet med at lære noget om H.C.A og så skulle vi prøve og gætte 
eventyr.  Vi var på Nattergal holdet og Liam var over kejserlig Kava-
ler og Malthe var fisker. Vi har lavet mange kineser og kavaler hatte. 
Vi fik øvet en masse. Til forestillingen fik vi noget uhyggeligt kine-
ser makeup på. Vi synes forestillingen var virkelig god. Vi var meget 
spændte lige inden vi skulle på. Det var virkelig hyggeligt at have 
emneuge.   
Liam 4 kl og Malthe 1 kl

Emneuge
Vi var i hallen og vi lavet et godt stykke.det var ikke sjovt at lime fordi 
Anton.H fik lim i håret. Det sjove var at vi skulle have kage Vi  legede 
lege og drak coca cola. 
Anton.H1.kl Anton.M.4.kl   

Emneuge marts 2019
Vi lavede skuespil.Gæt et eventyr af H.C. Andersen som vi lavede i 
emneugen. Vi var i grupper.

Torsdag: vi blev uddelt i grupper også startede vi emneugen og vi 
køkkenet vi havde DET ER GANSKE VIST historien.

Fredag: vi begyndte med at øve de trin vi skulle lærer så var der 
pause og så Begyndte vi med Malerier. 

Mandag, tirsdag og onsdag arbejdede vi videre og så var vi klar til 
forestillingen torsdag aften. Det var hyggeligt og sjov at vise stykket 
for forældrene.  
Daniella 4.kl. og Alberte E 1.kl. 

EMNEUGE

Fortsættes side 24
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EMNEUGE

Emneuge
Dag 1  : vi hørte om H.C.A og vi kom i grupper der var 4 grupper og 
vi kom i nattergalen  og vi lege de sidste to timer 
 Dag 2 : vi lave kostumer hele dagen 
‘Dag 3 : vi lave kostumer og vi
lege de sidste to timer 
Dag 4 :vi øvet stykket og lave kostumer 
Dag 5 : vi øvet en hele massen 
Dag 6 :  vi så film og så kom vi op i hallen og der øvet  vi med de 
andre 
om aften : det meget sjov og vi fik kage og sodavand :)
Mie 4.kl. &  Emily 1.kl. 

Emneuge
Vi var på holdet “Nattergalen” . Leah blomst og skygge og Mads var 
kejser vi lavet skuespil efter nogen af H.C.Andersen eventyr og i star-
ten lavet vi gæt et eventyr og så skulle vi til at lave tingene til skue-
spillet. Mads lavet en stol Leah hved ikke hvad hun lavet vi lavet 
sabler hatte en båd nogen blomster og en bog og en kunst fugl. Til 
skuespillet var der tvillingerne de kaldte for WC erne og AC og FC og 
KC og matroline. Så var man også i tysk sengetøjs lære og den lille 
hund som havde øjne så store som 25 øre og den hund der havde 
øjne så store som tekopper og matroline blev god igen og medgørlig 
digter kone. Så var der det er ganske vist og svinedrengen og den 
standhaftige tinsoldat de var ved kong klods og det halve kongerige 
de var ved den grimme ælling og de andre ville ikke danse med den 
grimme ælling så ringet de til hundes med øjne så store som 25 øres 
far så kunne de danse. På de lange dage måtte vi lege de sidste 2 
timer det var sjovt torsdag kom vi ind til musik og så H.C.Andersen 
eventyr så måtte vi på vores hold skrive noget om H.C.Andersen.
Leah 1.kl. og Mads 4.kl.     
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Emneuge
Det er ganske vist
Vi var med i “Det er ganske vist” det var rigtigt sjovt vi legede i de 
sidste to timer vi skulle .fx spillede rundbold og dødbold. I vores 
gruppe lavede vi næb til hønsene og hanekam
og vi brugte skraldeposer til flagermus vingerne. Vi havde det sjovt. 
Vi lavede hønse billeder  og det var hårdt at øve skuespillet .Men det 
var sjovt alligevel. Der var mange kager de smagte godt rigtigt godt. 
Vi skulle  med bussen klokken ti cirka vi skulle øve og så kunne ens 
bedsteforældre kom og se dig det var rigtigt hyggeligt. Om aftenen fik 
vi kage og sodavand  der var mange slags sodavand der var fx. faxe 
kondi og pepsi max og meget mere. Kostumerne var rigtig flotte  luf-
terne var lange, dagene var virkelig sjove. Det var den bedste uge det 
var rigtig sjovt at male høns vi hyggede  virkelig meget torsdag aften.
Mikkel 1.kl. og Andreas 4.kl.

Emneuge - H.C. Andersen
Alle pigerne er enige om, at Hedegård friskole er den bedste skole til 
at lave skuespil!! 
Vi var ude i 4 forskellige grupper, og var med til 4 forskellige små 
skuespil. Vi spillede:
Den standhaftige tinsoldat
Svinedrengen
Nattergalen
Det er ganske vist
Vi var i grupper hver dag fra kl. 8 - 12. I grupperne havde vi travlt 
med at øve teater, finde kostumer og lave flotte malerier. Vi fik nye 
venner fra de andre klasser. Vi var sammen med 1., 2., 3., 4., og 5. 
klasse. 
Fra kl. 12 - 14 var der forskellige aktiviteter udenfor. Det var sjovt da 
var i skoven og lege, vi fandt mange mariehøns og lavede et bo til 
dem. Det var dejligt vejr. Vi spillede også bold, legede på legetårnet 
osv. 
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Det bedste var selve festen. Vi var rigtig gode, og vi sang højt. Det de 
store lavede var rigtig godt. Det var så sjovt med den skrappe dame, 
hun var virkelig grim. 
Den sidste H.C. Andersen sang var virkelig god, vi sang højt! 
Emneuge har været sjovt!
Hilsen pigerne i 0. klasse.   

Emneuge
Nattergalen
Det startede torsdag, og sluttede torsdag aften hvor vi havde lavet 
teater og spiste kage.
Vi havde om Nattergalen sammen med 0-4.kl. hvor vi øvede skuespil 
til torsdag aften.
Det var rigtigt sjovt fordi, at man lavede noget andet end vi plejede 
sammen med andre end vi plejede.
Vi spillede faktisk stykket tre gange, først uden kostumer for resten 
af skolen, så for bedsteforældrene med kostumer uden makeup og så 
den sidste gang for forældrene med makeup og kostumer.
Stykket var om H.C.Andersens tip tip tip tip oldebørn som ville have 
deres stedmor som kort sagt var en tyk heks der hadede børn til at 
blive modsat. Så de skulle rejse rundt i alle eventyr fra deres tip tip 
tip tip oldefar og samle en ting fra hver eventyr, så de kunne lave 
milkshaken over alle milkshakes så deres stedmor kunne blive en 
pæn og medgørlig digter kone.
Lavet af: Ebbe, Sten, Laura, Frida og Laura Sofia.  5.kl.
--------------------------------

Emneugens eftermiddage:
Vi kunne spille:
 Dødbold  - Fodboldgolf - tegne med Kridt rundbold - fodbold - vi var i 
skoven og det var sjovt - femten og ned af - ringspil og meget andet. 
Vi havde også  fri leg.
Skrevet af Mathilde K. & Josephine 3. klasse
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HTX
Vi tog bussen til vejle kl. 7:35 hvor vi gik til Vejle Teknisk Gymnasium, 
der begyndte vi kl. 8.30 hvor vi fik en rundvisning på skolen og efter 
pausen skulle vi have vores første time. Vi startede med Idehistorie 
som var meget spændende, derefter skulle vi have Teknologi. Vi fik 
fri omkring kl. 13.20 hvor vi gik tilbage til stationen og skulle mødes 
med de andre fra klassen, hvorefter vi kørte hjem til skole og kunne 
så tage hjem. Dagen efter / tirsdag skulle vi starte med matematik 
hvor vi havde om andengradsligninger. Efter matematik havde vi fysik 
hvor vi skulle skyde med en kanon og prøve at regne ud hvor mange 
grader den skulle stilles til for at skyde en bestemt afstand. Så havde 
vi en konkurrence om hvem der var bedste. Til sidst skulle vi evaluere 
på hvordan det var og så havde vi fri, og skulle besøge en anden skole 
onsdag og torsdag. 
Kristian, Joachim, Valdemar 8.kl

Brobygning - Tørring Gymnasium
Om onsdagen startede vi med en rundvisning, hvor nogle gymna-
sieelever viste os rundt på skolen. Efter det havde vi spisepause i 
kantinen.
Så havde vi drama time og det var egentligt sjovt. Derefter havde vi 
engelsk og det var voldsomt let. 
Så havde vi anden spisepause, det var det samme som den første. 
Efter pausen havde vi musik hvor vi arbejdede med nogle sange og 
om deres image passede til teksten og lyden af musikken.
Torsdag startede vi med de fortalte lidt om hvordan det var at være 
elev på Tørring gymnasium, det varede cirka 30 min. Bagefter skulle 
vi have billedkunst, hvor vi skulle tegne en masse billeder efter det 
havde vi en pause, hvor vi kunne få noget mad og spise. Da vi blev 
færdige med pausen havde vi almen sprogkundskab, hvor vi lærte 
en masse forskellige ord efter det havde så en pause til hvor vi også 
kunne få noget mad. Da pausen så sluttede skulle vi ind og have hi-
storie hvor vi skulle sætte nogle billeder i rækkefølge efter hvilken tid 
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billederne var fra. Så skulle vi ind og have matematik hvor vi fik nogle 
ark vi skulle lave, og til sidst skulle vi ind og have biologi hvor vi skulle 
tegne den ‘’perfekte by’’ og så var dagen slut.
Magnus Bjerre 8.kl

Brobygning - HHX 
Vi var på HHX d. 27-28 i februar. 
Onsdag startede med, at vi fik noget praktisk information om skolen 
(Campus Vejle), efter det vi fik en rundvisning af nogle elever der gik 
på skolen. Kort efter vi var begyndt på rundvisning, gik brandalarmen 
i gang, så blev vi evakueret og ventede udenfor på at vi måtte gå ind 
igen. 
Brandvæsnet kom, og de fandt ud af, hvad der havde sat alarmen i 
gang. Det var en elev, der havde røget på toilettet, selvom der var 
massere af rygeområder. 
Efter det fortsatte rundvisning indtil vi sukke samle med de andre 
brobygninger elever. 
Derefter fik vi en lille pause og så skulle vi gå ind i klasserne, hvor vi 
skulle have timer, som gymnasieelever har på en daglig basis.
Nogle af de fag vi havde over de to dage, var f.eks virksomhedsøko-
nomi, international økonomi, spansk, engelsk, psykologi og afsæt-
ningsøkonomi. 
Det var meget hyggelig at være på campus og det åbnede nogle flere 
ideer om hvilken videregående uddannelse vi kan tage. 
Kathrine & Michelle 8 kl. 

Brobygning februar 2019 
Mandag tog vi til vejle og blev smidt af på banegården, hvor vi så gik 
til Syddansk Erhvervsskole på mekanikerlinjen. Vi startede med at få 
en rundvisning på skolen, bagefter gik vi over i klasselokalet, hvor vi 
fik undervisning i værktøj. Senere på dagen skulle vi lade nogle ellø-
behjul op med nogle træningscykler, som vi skulle køre rundt på. Ef-
ter skole gik vi tilbage til banegården hvor vi blev samlet op af bussen 
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og kørt tilbage til skolen. Tirsdag skulle vi køre lidt mere rundt på el 
løbehjulet og bagefter ryddede vi op og fik en rundvisning i værkste-
det, fordi vi havde ekstra tid tilbage. Da vi havde fri tog vi hjem igen.

Onsdag skulle vi til Syddansk Erhvervsskole på Robotteknologi og 
automation linjen, vi startede med at lave en bil af jern, vi skulle 
sætte dem sammen og lave huller til hjul og lygter. Da alle var fær-
dige fik vi fri og tog hjem til skolen. 
Torsdag skulle vi lave strøm og lygter i bilen og så skulle vi bygge en 
motor i så den kunne køre, vi afprøvede dem udenfor, men vi fandt 
ud af at de ikke duede til offroad, fordi hjulakslerne knækkede. Da 
alle var færdige med at lave strøm i deres biler fik vi fri og tog hjem 
til skolen igen.
Rasmus og Alfred 8.kl

Brobygning
Rosborg Gymnasium og HF 
Vi fra 8.kl skulle besøge nogle forskellige uddannelsesmuligheder i 
enten Vejle eller Tørring. Det var mandag - torsdag i uge 9, hvor vi 
skulle på to forskellige uddannelser, som vi havde ønsket. De første 
to dage var vi på Campus Vejle, og derefter på Rosborg Gymnasium 
og HF, hvor vi så hvordan det var at gå på et almen gymnasium. Vi 
oplevede hvordan en hverdag på Rosborg foregår og havde de fag, 
som især de satte fokus på. Vi havde alt fra dansk til psykologi, og vi 
fik fravær hvis vi ikke mødte op til timerne.  
Onsdag morgen mødte vi ind på Rosborg, hvor vi fik af vide hvad vi 
skulle de næste to dage. Kl. 09.30 skulle vi med til plenum, hvor hele 
skolen var samlet. Det er en form for morgensamling, hvor de får 
nogle forskellige informationer om ugens løb. Ellers bød dagen bare 
på en masse timer i de forskellige fag. 
Torsdag morgen havde vi fire almindelige timer. Men i de sidste timer 
skulle vi afrunde vores besøg på Rosborg Gymnasium. Der kom to 
nuværende 3.g’er, hvor de fortalte om hvordan deres syn på Rosborg 
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var, og hvorfor var det lige derfor de valgte Rosborg. 
Vi havde nogle meget gode dage, hvor vi blev klogere på fremtiden.

BROBYGNING - EUD BUSINESS & KONTORSERVICE
Kun to elever var på EUD. Disse to elever var fordelt på henholdsvis 
mandag-tirsdag og onsdag-torsdag.
De første to dage - mens den ene var på Rosborg - blev brugt på at 
undersøge, hvad der 
gør en butik spændende, og hvordan man håndterer varer ift. pro-
duktion, pris, udbud og efterspørgsel. Det var et spændende forløb, 
for vi kom også ud i Bryggen og kiggede på butikker og undersøgte, 
hvor stor betydning facaden har for, at man har lyst til at gå ind i 
butikken.
På onsdag-torsdagsforløbet skulle vi løse en problemstilling om et 
produkt ved hjælp af undervisningen, som vi havde fået inden, om-
kring ‘at fremstille et produkt’. Det var meget spændende, og man 
lærte en masse om emnet. 
Safira 8.kl

Brobygning 8 Kl.
Den 25-28 Februar var alle 8. klasserne afsted på brobygning. 
Mandag d. 25 og tirsdag d. 26 var Stella og jeg på Social- og 
Sundhedsskolen,også kaldet SOSU. 
SOSU giver en uddannelse som social og sundhedshjælper, eller social 
og sundhedsassistent. Skolen er meget anderledes ift. andre gymna-
siale uddannelser, da de blander både almindelig skole og praktik. Når 
man går på skolen er ens år inddelt i perioder, hvor nogle af perio-
derne foregår på skolen og nogle i praktik. 
Da vi ankom fik vi en fin velkomst. Vi blev vist hen til vores klas-
selokale, hvor vi skulle være hele dagen. Vi startede med at få en 
rundvisning på skolen, som var meget stor og fin indeni. Bygningen 
havde fire etager, hvor der var kontorer, klasseværelser, øvelsesrum, 
spisesal, fællesarealer og en stor altan. Så fik vi lavet nogle kreative 
navneskilte, hvilket vi havde tyve minutter til. Derefter fik vi lidt fakta 
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om skolen, hvilke uddannelser de giver adgang til, hvordan et år går 
og meget mere. Når man er ude som social hjælper eller assistent 
og den slags skal man kunne arbejde godt sammen med andre, vi 
skulle derfor lave en masse samarbejdslege og øvelser. Når der blev 
pause var der, som på mange andre gymnasier, ikke en kantine. Sko-
len havde heldigvis været heldige og havde fået adgang til kantinen i 
bygningen ved siden af, og så kunne man gå tilbage til hovedbygnin-
gen og spise og hygge sig i fællesarealerne.
Næste dag skulle vi have om omsorg. Vi blev først undervist i hvilke 
former for omsorg der er. Der er personlig omsorg hvor man gør 
noget godt for sig selv og behager sig selv, der er naturlig omsorg 
f.eks. imellem søskende, og så er der professionel omsorg hvor man 
giver omsorg pga. et job og ikke regner med at få omsorg tilbage. 
For at forstå hvor de forskellige former for omsorg lagde lavede vi 
nogle plancher, som viste billeder og tekst som beskrev hvornår man 
møder de forskellige former for omsorg. Da vi var færdige med vores 
plancher fik vi sagt farvel, pakket vores ting og så var vores tid på 
SOSU slut. 
Maria & Stella 8.kl
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Forårsfest 2019
Det var spændende at se hvad de andre skulle spille oppe på scenen. 
Det var spændende at spille om Hans Christian Andersen. Efter alle 
har spillet, kunne man få kage og sodavand. Og når man har spist 
så måtte man tage hjem. Og så i seng og så i skole igen i morgen. 
Fredag i skolen skulle vi have Karin fordi Lena skulle rydde op i bil-
ledkunst. Og så skulle vi skrive det her. Der var nogen der havde om 
Nattergalen og nogen havde om Det er ganske vist og Svinedrengen 
og Prinsessen på ærten og Fyrtøjet og forældre kom og så det.
Emily og Matthew, 3. klasse                                                                                                                                                                                     

Svinedrengen       
Det var sjovt og der var kage og sodavand vi fik la-
vet en masse underholdning og de voksne elskede det. 
Det handlede om en fattig prins som ville gifte sig med kejserens dat-
ter, han klædte sig ud som en fattig bonde og bankede på kejserens 
port og sagde: “Kunne jeg komme til at arbejde her på slottet”? Og 
han blev ansat som svinedreng og så videre. Og de voksne roste os 
meget. Samuel var fortæller, det var Mathilde K. også og svinedren-
gen var Vladislav og kejseren Anton fra 5. kl. og prinsessen var Line 
fra 5. kl. og hofdamerne var Sandra fra 2. kl.og Nicoline fra 4. kl. 
og Elisabeth fra 4. kl.og Viktoria fra 1. kl.og Ellen fra 3. kl. Det var 
i Søndermarkshallen torsdag og vi hyggede så meget. Der var otte 
skuespil. 
Ellen & Samuel, 3. klasse

Forårsfesten 2019 
Vi havde om H.C. A og han havde 4 sønner den en hedder a.c.a, f.c.a 
og brødrene w.c.ene. 
Dem der arbejdede med tinsoldaten med det en ben der lavede dren-
gene gevæer og pigeren lavet skørter og diademer.Det endte med 
at tinsoldaten blev brændt op i kaminen med ballerinaen og det der 
var tilbage var et tinhjerte. Da stykket var færdig  så skulle vi havde 

FORÅRSFEST



39

FORÅRSFEST

kage og sodavand.Da vi kom op i hallen var de store ved at øve og 
da de var færdig så skulle vi øve det uden kostumer på og da vi var 
færdige kom bedsteforældre og det gik godt til generraldepøven.Og 
da besteforælderen var kom skulle vi øve med kostumer på bedste-
forældre kom klokken 12 så gik vi i gang med skuespillet og da vi var 
færdig så skulle vi skifte til vores tøj og så skulle vi hjem til skolen og 
så om aften skulle vi vise det for vores forældre og så havde 4 og 5 
kl. lavet kage og det var til forælder og børn og børn fik sodavand og 
de voksne fik kaffe.Og så skulle vi hjem igen. 
Victor 4 kl. og  Oleksandr 1 kl.   

Forårsfest  
Det startede med at vi blev sminket og tog tøj på og da skuespillet 
var færdigt fik vi alle sammen et stykke kage og en sodavand.  
Mikkeline var med i Den standhaftige tinsoldat og Esther var med i 
Nattergalen. Alle hyggede sig og havde det sjovt:) :) 
Der var et børnebord til kage og et voksenbord til kage. 
Der var forskellige skuespil:  Fyrtøjet / Det er ganske vist/ Klods Hans 
/ Svinedrengen / Den grimme ælling / Den standhaftige Tinsoldat / 
Prinsessen på ærten og Nattergalen.    
MIKKELINE og ESTHER, 3. klasse           

Forårsfesten 
Vi startede med at vi mødte kvart i 7 og blev sminket og så gik vi 
i gang kl 19.15 med at spille skuespil og skuespillet var 1 time og 
et kvarter. De eventyr der var med i skuespillet var “Fyrtøjet”, “Det 
er ganske vist”, “Klods Hans”, “Svinedrengen”, “Den grimme Ælling”, 
“Den standhaftige Tinsoldat”, “Prinsessen på Ærten” og “Nattergalen”.   
Det gik rigtig godt og der var nogle gode skuespillere for eksempel 
Oscar som spillede stuepige han var sjov og Kristian som var Matro-
nine han var grim og Oscar N som var K.C. Andersen og Joachim som 
var kokken. Og bagefter fik vi kage og sodavand og så gik 8. klasse i 
gang  med at rydde op. 
Esben 3. klasse
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Forårsfest
Emnet var H.C.Andersen vi har først hørt H.C.As historrie så har vi 
gættet historier vi har også hørt at det var moderne h.c.andersen 
historie om k.c.a og om 2 w.c.a og om f.c.a og om a.c.a og om den 
tykke mantroninde og F.C og A.C og W.C”er skal i HCA’s historier for 
at gøre Matroninen sød igen.
Det var sjovt til teaterhold to var svinedrengen  og jeg var den ene 
svinedreng.  
Victoria 1.kl Vladislav 4.kl  

Forårsfest 
Vi var på holdet tinsoldaten, og Rebekka havde en af hovedrollerne 
som danserinden. Vi havde 5-7 minutter på scenen.
Men hele forestillingen varede cirka, 1 time.
Vi øvede hele forestillingen 2 gange, inden den rigtige forestilling.
Drengene lavede geværer og pigerne lavede deres egne skørter og 
diademer. Alle drengene var tinsoldater og alle pigerne var balleri-
naer.
Vores klasselokaler var 0 og 1 klasse.
Vores lærere var Jette Munk, Jette Sommer og Karina Østergård.
Vores emne var HCA. Vores trommeslager var Melvin.

Forårsfest              
Der var 200 mennesker til forestillingen. Vi var gris og hofdame 
der var makeup der var cola og kage. 
Vi var på svinedrengen :) 
Det var en rigtig sjov uge.
Jonathan 1.kl. og Elisabeth 4.kl.
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AKTIVITETSKALENDER
APRIL
1.  Før-SFO starter
2.  SSP forældremøde i 8.kl 19.00-20.30 
8.  SSP forældremøde i 7.kl 19.00-20.30
10.  Valgperiode 4 start (7.-8- kl.)  

6. kl. musik med Johan (12-14)
15.-22  Påskeferie
24.  Generalforsamling med spisning kl 18.00
26.  Cyklistprøve 6+7+8. kl
27.  Konfirmation (7.kl)

MAJ
1.  UU 8. kl. revurdering
6-10  8.kl studietur til Island
3.-8.  Kommende 7.-8. kl. valgfagsønsker
7.  Før-SFO genbesøg børnehaverne i Give 
  9.30-12
16.  Fridag (erstatningsfridag for skolelørdag  
  22/9) (SFO heldagsåben)
17.  Store Bededag
20.-24. Lejrskoler (0-1.kl,  2-3.kl, 4-5.kl, 6-7.kl)
27.  7. kl. kollektiv vejledning (Vejle 8.15 – 12.45)
30.-31.  Kr. Himmelfartsdag og dagen efter

JUNI
5.  Grundlovsdag
8.-10.  Pinse
14.  Deadline Friskole Nyt
27.  Sommerfest
28.  Sidste skoledag 8-12
  Afslutningskaffe med 8. kl. og forældre 
  kl. 13.00

JULI
4.  Lærernes sommerferie starter

Ret til ændringer forbeholdes


