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SKOLELEDERENS INDLÆG
Ramt af prøvetrængsel
Skal noget have gyldighed skal det måles eller dokumenteres. Sådan
er det bare, sådan burde det ikke være.
Vi hører fra ældreplejen og sundhedssektoren, hvordan ”varme hænder” gennem de seneste årtier er blevet til ”kolde hænder”, fordi personalet skal bruge mere og mere tid på dokumentation og administration. Vi hører historier om, at tidssystemer og bundlinjetænkning
fortrænger det menneskelige aspekt i omsorgen for bl.a. vores ældre.
Begrebet ”ældrebyrde” er født ud af en tid, hvor New Public Management ledelsestænkningen gennemsyrer den offentlige forvaltning. I
det kommunale regi sender man eksempelvis regninger til hinanden,
når arbejdsopgaverne går på tværs af de kasser (læs: afdelinger)
man har indrettet sig i. Mellemlederne er her forpligtet på økonomien,
måske er de endda ansat på resultatløn i relation til overskudsgenereringen (?).
Tænk sig at kalde den generation, som skabte dette velfærdssamfund
for en byrde, bare fordi de ikke længere er i den arbejdsmæssige og
produktive alder.
Efter en overstået valgkamp kan vi konstatere, at der er bred politisk
holdning til at ændre på mange negative forhold i skoler, daginstitutioner, ældresektor mm. Spørgsmål er så, om der også er vilje til det
– og om der er en realpolitisk mulighed for det? Det vil vise sig i de
kommende uger.
Systemer som i stigende omfang måler og validerer gælder også for
skoleområdet. Her vil jeg blot fokusere på et enkelt område, selv om
der er mange at tage af: eksamen og karaktergivning.
En af måderne uddannelsessystemet måler, dokumentere og selekterer på er ved at give eleverne karakterer og bedømme dem til eksamen. Der er dog enkelte undtagelser i det formelle system, bl.a. Den
frie Lærerskole, ligesom mange friskoler er prøve- og eksamensfrie.
Det er ingen hemmelighed, at vi i friskoleverdenen har et historisk
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anstrengt forhold til en for ensidig form for vurdering af elevens læring og udvikling på.
Nationale test, eksamen og karakterer m.v. tager ofte elevens fokus
fra den virkelige læring. Eleven/den studerende havner nemt i en instrumentel tankegang med øje på den eksterne bedømmelse:
●
”Jeg siger det, de gerne vil høre, så jeg kan holde fast i det
12-tal jeg havde, da jeg gik ind ad eksamensdøren”
●
”Målet med min uddannelse er først og fremmest, at jeg skal
have gode karakterer”.
●
”Det er klart at jeg har fokus på karakterer frem for på læreprocesser. Jeg skal nå et bestemt gennemsnit”
●
”Mit fokus er på at blive dygtig til at levere til eksamen”
Engang så jeg en avisforside, hvor der stod: ”Find her den bedste
skole i dit område”. I avisen kunne man så læse, hvilket karaktergennemsnit de forskellige skoler havde præsteret.
Jeg bliver bare nødt til at sige, at det er en alt for ensidig måde at
måle læring, udvikling og resultater på. Hvordan har eleven udviklet
sig personligt? Kan eleven samarbejde, føre en ordentlig sprogtone?
Har eleven tilegnet sig grundlæggende værdier, som han/hun kan
trække på resten af livet? Er eleven omgængelig, studie- og uddannelsesparat ? osv.
Karakterer bør – i hvert fald i grundskolen - være et supplement, men
desværre fylder de alt for meget i måden, elevens resultater bliver
målt på.
Det er velkendt, at mange (især piger) nærmest kan gå i krise, hvis
de kun får 10 til eksamen!
Nu er der indført karakter adgangskrav til de tekniske uddannelser og
til gymnasiet. Af den vej vil man øjensynligt højne det faglige niveau.
Måske det vil lykkes, måske ikke. Men der er helt sikkert et større antal elever, som nu ikke får sig en ungdomsuddannelse. Karakterræset
starter tidligt, alt for tidligt. Og nu presses grundskolen yderligere
hermed.
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Når vi alligevel har en karakterordning i de ældste klasser her på vores skolen, er det for at tilvænne eleverne et system, som de bliver
en del af, når de forlader skolen her. Vi ruster dem til fremtidig bedømmelse. Men vi giver aldrig isolerede karakterer, de er altid knyttet
på lærerens underbyggende kommentarer. I øvrigt vurderer vi også
elevens læring og personlige udvikling ved at måle afstanden mellem
hage og bryst: er ryggen rank, er hovedet løftet og blikket fokuseret?
Tyvstart på Folkeskolens afgangseksamen
Pga. en lovændring begynder 9. klasses afgangsprøve allerede i 8.
klasse (fra 2020/21). Her skal eleverne til eksamen i et praktisk/
musisk valgfag, som de er blevet undervist i både 7. og 8. kl. Det
betyder faktisk, at eksamen allerede starter med valg af et valgfag
i maj måned 6. klasse! Når man først har valgt et valgfag, kan man
ikke vælge om.
Karakteren man opnår (i 8. kl.) kommer til at tælle med i gennemsnittet til Folkeskolens afgangsprøve – som med ændringen bliver
omdøbt til Folkeskolens afgangseksamen (FSA).
Valgfaget skal afvikles efter ministerielle mål og indhold. Dem er der
ikke nogle, der kender endnu! Det betyder, at grundskoler skal oprette mindst ét praktisk/musisk valgfag, men de kender til curriculum, mål, eksamensform eller andet. Hvordan skal den undervisning
lægge fra land i aug. 2019 ”uden mål og med”?
Hedegård Friskole er formelt en prøve- og eksamensfri skole.
Det er vi, fordi vi ikke udbyder FSA.
Vi udbyder ikke FSA af den simple grund, at vi ikke har 9. klasse men også fordi skolen aldrig har besluttet at være en eksamensskole.
Den beslutning har vi kunne udskyde til indtil beslutningen om, hvordan en evt. 9. klasse skulle fungere og afvikles her hos os.
Nu bliver vi imidlertid blevet overhalet indenom – og skal træffe et
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valg. Bestyrelsen og medarbejderne er i fuld gang med at drøfte,
men endnu er intet besluttet – for ingen ved noget! Skal eksamen
indføres, så kræver det nogle formelle ændringer, men det er også
mange overvejelser værd i.f.t. den pædagogiske læring. Erfaringer
fra andre friskoler, som har udvidet med en 9. klasse siger, at undervisningen nemt bliver for målrettet eksamen i en sådan grad, at
eksamen i praksis bliver målet frem for elevens egentlige lærings- og
udviklingsforløb.
Andre skoleledere udtaler, at deres eksamensfags-lærere bliver mere
påpasselige med, at deres undervisningstimer ikke skal bruges til
”pjat” som idrætsdage, emneuger, udflugt, teater, motionsløb, skolelørdage mm., ”når der er noget, der er vigtigere”: at deres elever (og
skole) klarer sig godt til eksamen. Og at de selv som lærere klarer
sig godt til eksamen. Lærerne ved da godt, at også de bliver bedømt.
Vi tænker ikke, det er dét, der er eller skal være målet med vores
valgfag. Disse valgfag er tænkt som en ”oase” i dagligdagens boglige arbejde, hvor der både skal være noget til ”ånden og hånden”,
til det ”teoretiske og det praktiske”, til det ”boglige og det praktiskmusiske”. En balance, så at sige.
Nu bliver valgfaget så et eksamensfag også med et teoretisk og bogligt indhold, hvis vi altså vælger det. Mens vi overvejer og finder vores
ben at stå på, har vi besluttet at lave en valgfagsstruktur som gør, at
vi kan honorere eksamenskravene, hvis vi som skole beslutter os for
at gå den vej med valgfagene. Det sker tidligst engang i 2019/20, når
vi kender det reelle og fastlagte indhold for de pågældende valgfag.
Elever i kommende 7. kl. har således truffet et bindende valg. Vi udbyder Madkundskab og Billedkunst/kreativt værksted (som mulige
eksamensfag) med et fordoblet timetal i.f.t tidligere.
Hvorfor afvikler man ikke eksamen i valgfagene i 9. klasse, når man
alligevel skal have eleverne til eksamen? Det begrunder ministeriet
med, at det er prøvetrængsel i 9. klasse. Der er simpelthen ikke tid og
plads til at afvikle endnu en eksamen i 9. klasse. Dette understreger
i virkeligheden blot min pointe.
Kaj Risager
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SFO’EN - GIMLE
Nyt fra Gimle må denne gang starte med en glad fortælling om mødet
med vore nye før-SFO børn, som vi alle så frem til at modtage i april
måned i år.
Fra første dag har vi kunnet glæde os over, at blive mødt af dejlige
glade og opmærksomme børn. Børn der med interesse og nysgerrighed, gør deres erfaringer i de strukturerede opgaver og lege, der
igangsættes ugens fem formiddage. Børn, der ser frem til mødet om
eftermiddagen med skolebørnene og deres fælles lege.
Det er skønt at se, at vores ”gamle” børn igen har været fantastiske
til at modtage de nye børn i SFO’en. Som omsorgsfulde rollemodeller
inviterer de til leg og indvier i Gimles uskrevne regelsæt. Der bliver
spillet fodbold på vores græsfattige fodboldbane – en muligvis ulige
kamp mellem små og store, men en fantastisk velfungerende kamp
hvor alle kan være med. Når bolden i kampens hede forsvinder over
hækken ind til naboen, er alle fælles om at være frustrerede derover.
Vores lille træskov er åbnet for leg og øvelse i balancekunst. At mestre klatring i træerne og samtidig evne at hyggesnakke om stort og
småt, er en daglig glæde og udfordring for børnene. Den voksne må
holde tungen lige i munden, da køen ofte er lang til denne aktivitet.
De gamle børn har lært de nye børn, hvordan man gør og hvad der er
tilladeligt. Skønt at lære og erfare af hinanden.
Den sidste tid har vi på legepladsen fulgt med i fuglelivet, der er fuglereder flere forskellige steder på legepladsen. Børnene deler deres
viden om reder, fugleæg og unger der klækkes i rederne. Børnene er
ikke i tvivl om at vi skal værne om fuglenes liv og følge med på afstand. Fuglene, ja de har stor tiltro til børnene, nogle har nemlig valgt
at bygge deres reder på udsatte steder på legepladsen.
For før-SFO’en er det et kæmpe-hit, at have sin egen madpakke med
og sin helt egen drikkedunk. Vi hører dagligt glædesudbrud når madkassen åbnes som: ”jaaa, se hvad jeg har med i min madpakke, jeg
elsker agurk, bananmuffins .............” og så bliver der drukket vand i
litervis, særligt efter børnene selv har lært at fylde drikkedunken op.
Skønt at være selvhjulpen.
Vi ønsker alle en dejlig sommer.
Jette Sommer
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DER VAR ENGANG……
Redigeret af Kaj Risager
Vi fortsætter her Inga Troelsens fortælling om Hedegård friskoles første spæde år, bl.a. om, hvordan skolen som den første skole i kommunen indførte både legestue og børnehaveklasse.
Inga var lærer på skolen 1962-1986 og var gift med tidligere skoleleder Helge Troelsen.
Faldende elevtal
Nu var lokaleforholdene og boligforholdene i orden, men sidst i tresserne begyndte elevtilgangen at svigte p.g.a. for få børn i det gamle
skoledistrikt.
Samtidig blev Ikærskolen bygget, og selv om der ikke af den grund
gik nogen elever fra friskolen, så stod skolen der med sine flotte faglokaler, i modsætning til de hjemmelavede fysikredskaber og andre
mangler, der pludselig blev åbenbare på friskolen. Desuden var den
protestbevægelse, der havde skabt skolen ved at klinge af. Det var
helt naturligt, men det stillede nogle nye krav til lærere og bestyrelse.
Kravet var først og fremmest, at skolen skulle gøre opmærksom på
sig selv uden for det gamle Hedegård skoledistrikt, da det ikke var
almindelig kendt, at man godt kunne blive elev på skolen, selv om
man boede et andet sted, og at skolen skulle tiltrække elever ved at
udbrede kendskabet til det liv, der levedes på stedet og til lærerne.
Give Kommunes første legestue
1969 startede den første legestue i Give Kommune på Hedegård friskole. I løbet af et par dage var der tilmeldt 28 børn og flere ville
gerne have været med. Der blev bevilget 500 kr. til at købe legetøj
for foruden det, der blev foræret. Inventaret udgjordes af dørplader
malet i flotte farver. I begyndelsen var det lærerne, der tog sig af arbejdet med legestuen, hjulpet af de støre skolebørn. Senere overtog
en af forældrene en del af opgaven.
Give Kommunes første børnehaveklasse
Som en naturlig følge af legestuen opstod i 1973 børnehaveklassen.
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DER VAR ENGANG……
Skolekomedie 1964. Helt frem til
90'erne afholdtes skolefesterne i
Hedegård Forsamlingshus. Bagefter
var der dans til musik af Karen og
Johannes Lundtoft

Det var også den første i kommunen, og det forspring gav os mange
elever fra omegnen og i Give by. En stor del af eleverne, måtte vi
aflevere igen til skolerne i Give, men enkelte blev, så skolens elevtal
gik den rigtige vej.
På baggrund af dette blev der behov for en lærer mere. Desuden
blev der indkøbt en bus til befordring af eleverne, som blev kørt af
Helge Troelsen (skoleleder/red.).
Da kommunen i 1979 lagde ud med to børnehaveklasser, havde friskolen fået så meget fodfæste i befolkningen, at der også var børn
nok til denne børnehaveklasse. Der var 10 og de fortsatte alle i 1. kl.
året efter, og det var helt klart en fordel.
Lærerstaben
I løbet af 70’erne kom lærerstaben til at bestå af 5 faste, da Herdis
Tranborg og Inge Speedsberg blev ansat i hhv. 1976 og 1977. Indtil
da havde man klaret sig med årspraktikanter fra Den frie Lærerskole
i Ollerup. I 1982 gik Helge Troelsen på pension. I 1984 gik Anne Lauridsen på pension og i 1986 undertegnede. Skolens første pedel blev
Henry Pedersen, der foruden alt det andet også skulle køre skolebussen.
I næste nummer hører vi bl.a. mere om skoleudvidelse i 80’erne –
og så giver vi ordet til en tidligere elev – og faktisk også nuværende
ansat: Jette Katrine Friis Sommer (elev 1965-1971), der skrev et
indlæg til jubilæumsskriftet i 2011.
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LEJRSKOLE 0-1. KL.
Lejrskole 0. og 1. klasse
Mandag og tirsdag lavede vi vikingebåde ud af mælkekartoner. Og vi
så film om vikinger og hørte historier om vikinger.
Onsdag skulle vi sove her. Vi startede med at gå derind hvor vi skulle
sove, og fik pakket ud. Vi bagte fladbrød over bål og grillede pølser.
Vi lavede også skumfiduser med kiks over bål.
Onsdag lavede vi også vikingelandsbyer ude i sandkassen og sejlede
med bådene i et børne svømmebassin.
Og så legede vi rigtig meget og havde det sjovt!! Det var desværre
ret koldt og blæsende onsdag, så vi holdt alle mand en pause hvor vi
hvilede i vores soveposer og så film. Onsdag aften fik vi pizza og det
var nogle forældre der kom og lavede mad til os.
Da vi skulle i seng hørte vi historier og det var lidt svært at falde i
søvn for nogen, men vi sov dejligt.
Torsdag startede vi dagen med en dejlig morgenmad, hvor der virkelig blev spist mange boller og vikingegrød. Så skulle vi køre til Bork
vikingehavn i bus, og det tog en time. Da vi kom derud, var der en
viking og tog imod os. Inden vi skulle på rundvisning, fik vi lige lidt
frugt og en myslibar.
Vikingen hed Miklas og han kunne råbe rigtig højt. Vi så vikingehuse,
vi så hans sværd, vi så guderne - og Frej havde en virkelig stor tissemand :) Vi var inde i en vikingekirke og vi var nede i et vikingeskib.
Han fortalte, at hvis der er et dragehoved på et skib så kom de ikke
for at danse men derimod for at slås. Han fortalte også, at de i vikingetiden sejlede med bar numse fordi deres bukser skarver når de sad
meget ned. Hvis de havde deres skjold på siden af skibet ville de slås,
hvis de var inde i båden, kom de med fred. Han forklarede, at de var
nødt til at komme mange vikinger i et skib på en gang, så de var klar
til at slås. Det duede ikke at komme i mange små skibe, for så kom de
ikke ind i havnen på samme tid. Han fortalte mange skøre og fjollede
ting, han sagde bl.a. at Kattegat hed kattens røvhul (men det måtte
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LEJRSKOLE 0-1. KL.
vi ikke fortælle til vores forældre).
Der var en butik med bamser og slik, hvor vi kunne bruge vores
penge.
Der var en brønd derude, hvor vi kunne tage vand op og vande blomster.
Vi legede gemmeleg med Sean, som var med som vores buschauffør.
Vi skød med sådan nogle træklodser og sejlede med små vikingebåde. I vandet hvor vi sejlede var der rigtig store haletudser.
Man kunne løfte tunge træ klodser, så man kunne blive stærk.
Der var en mand der var ved at male et andet vikingeskib.
Vi prøvede at male korn med en møllesten.
Der var også en træmand, som man kunne lege at man kæmpede
imod.
Vi snakkede med en rigtig vikinge mand og han var ved at lave et
skjold. Han havde en rigtig dolk. Han var rigtig god til gymnastik og
vi slog vejrmøller med ham.
Der var et rigtig vikinge toilet, som var et bræt ud over vandet så man
skulle bare tisse ned i vandet.
Da vi kom hjem fra tur fik vi vikinge boller i karry og is til dessert. Der
var lavet en isbod i køkkenet.
Fredag var vi virkelig trætte. Karl havde fødselsdag så vi sang for
ham. Karl var så heldig, at møde en rigtig politibetjent da han skulle
hjælpe med at hejse flag. Karl fik lov at holde en rigtig peberspray.
Da vi havde spist morgenmad skulle vi pakke sammen. Derefter legede vi og så film og så skulle vi hjem.
Vi har haft en rigtig god lejrskole!!
Med venlig hilsen
Alle børn og voksne i 0. og 1. klasse.
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ASSENBÆKMØLLE
LEJRSKOLE i 2.-3. KL      
2.og 3. kl skulle på lejrtur på Assenbækmølle
Vi spillede meget dødbold foran Møllen og ude på marken Der var
mange der spillede. Vi spiste hotdogs og pasta med kødsovs. Vi fik
meget frugt og vi fik allesammen “medicin”. Medicinen var en slags
kiks fordi vi kunne ikke gå mere før vi fik et skud energi.
Morgenmad: det var havregryn Og franskbrød
Vi skulle selv lave mad Alle synes det smagte godt Vi skulle pakke
Rugbrød som madpakke
Alexsander og Nikolai, 2. klasse
lejrtur
Om torsdagen ved søen: de store svaner jagtede de små ællinger.
Det var sjovt.
rundt om søen var der nogle poster, som vi skulle lave det var sjovt
og så fik vi noget at spise deroppe. Det var kager og de smagte dejligt.
Hilsen Karla og Sandra
Her kommer historien om Andreas’, Frejas og Mettes lejrskoletur.
Vi var ved Assenbæk Mølle. Vi sov i Teltet og drengene sov i Møllen.
Og Pigerne sov tæt ved siden af hinanden. Vi spillede dødbold det var
sjovt. Vi var ved en sø. Og der var ænder. Og vi blev også lavet sjov
med. Man kunne næsten ikke falde i søvn.
Vi så også en stålorm, den var død men vi spiste den ikke men den
kunne sikkert have smagt godt med marmelade
og chokolade og pandekager med sukker. Vi fik også hotdogs Den
Sidste Dag. Vi var ved et madpakkehus og spiste vores madpakker.
lejrskoletur
Vi var ved assenbækmølle og drenge sov i møllen og Pigerne sov i
teltet. Vi spillede alle sammen dødbold.og det var sjovt.
Hilsen Kalle og Thor
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ASSENBÆKMØLLE
Caroline og Ayas lejrskoletur
Vi kørte med bus i en time, vi fik at vide at vi skulle sove i Teltet, og så
pakkede vi ud. Så var Caroline ved at falde ud af vinduet, og så legede vi med drengene det var sjovt.og så fik vi lov til at hugge brænde
og Aya fik en splint i fingeren og så begyndte det at bløde. Så fik jeg
lov til at få plaster på. Og vi fik pasta med kødsovs. Dagen efter, om
torsdagen, fik vi pølser og brød, men Carolines hotdog knækkede.
Det var Caroline og Ayas lejrskoletur.
Gustav og Klaras lejrskoletur
jeg kunne godt lide maden: Gustav
jeg kunne godt lide turen: Klara
jeg kunne godt lide at sove: Gustav
jeg kunne godt lide stedet: Klara
jeg kunne godt lide møllen: Gustav
jeg kunne godt lide at køre i bus: Klara
Historie
Der var engang en Uhyggelig mand han havde en bold Den bold
kunne dræbe et menneske. Men det er bare for sjovt, for det var bare
dødbold på lejrskoleturen.
Bum bum
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TORN TRINES HUS
Lejrskole mellemtrinnet
Lejrskole // Mandag: Med tog afsted...
Mandag var vi med tog fra Give til Vejle og fra Vejle til Brejning.
Så gik vi 6 kilometer i alt for langsomt tempo. Vi spiste mad ved en
strand, inden vi kom til Torn Trines hus og da vi kom til Torn Trines
hus var der mange af os der var trætte. Men vi spillede stadig rundbold. Vi fik vores værelser og så begyndte vi at pakke ud og så gik
nogle af os ned til stranden. Bagefter gik de fleste op og legede i
skoven mens køkkenholdet lavede mad. Køkkenholdet var et hold der
skulle lave mad. Om morgen blev køkkenholdet vækket og så skulle
de lave mad. Så skulle vi i seng. Drengene sov i et lokale og pigerne
i et lokale. Vi fik pita brød og frugt til aftensmad. Det var verdens
bedste tur og vi elskede det :)
Lavet af Rasmus Ø, Anton, og Isabella og Mathilde. 4-5.kl
Lejrskole // Tirsdag: Fredericia
Vi stod op og spiste morgenmad. Bagefter lavede vi en madpakke og
gik 3,5 kilometer til Brejning station, der ventede vi cirka 45 minutter inden toget til Fredericia kom. Da vi var i Fredericia gik vi hen til
bymuseet, hvor vi først startede inde og fik fortalt om deres våben
og kanonkugler, efter det var vi ude og se voldene og voldgraven og
høre historier om dem, og vi var også oppe og se kanoner og vandtårnet. Bagefter fik vi lov til at være på gågaden og købe for de penge
vi havde med og så rejste vi hjem til lejren. Der spillede vi rundbold
og nogen gik ned til stranden, og vi spiste aftensmad og gik i seng
klokken 20.30.
Lavet af Esben, Nicoline, Victor og Rebekka.
Vi tog til Fredericia hvor vi blev rundvist af en mand der hed Rasmus.
Han viste os en kanonkugle. Han fortalte os om voldene rundt omkring Fredericia. Og der var også et vandtårn fordi at Rasmus fortalte
os at de brugte vandtårnet til at holde udkig til når der kom nogle
fjender. Og da vi kom derhen så gik vi forbi 2 soldater og Rasmus han
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sagde at der er stadig er soldater her i Danmark. Og det var sidste
stop på turen. Og så var vi ude og shoppe i 2 timer. Også tog vi toget
hjem til Brejning hvor vi gik fra stationen og hjem til lejren. Hjemme i
lejren spillede vi rundbold, hyggede og spiste slik og nogle gik ned på
stranden. Om aftenen fik vi frikadelleburger, de var gode og smagte
rigtig godt. Da vi skulle i seng læste Annette godnathistorie for pigerne og Trine læste for drengene. Vi hørte historien om Rædsomme
Rune, de var mega sjove. Bagefter skulle vi sove.
Lavet af Daniella, Kristaps og Claes. 4kl.-5.kl.
Lejrskole // Onsdag: Naturdag
Onsdag vi fik lov til at sove længe for vi skulle være på lejren hele dagen. Vi havde naturdag så vi var delt op i nogle hold og så var vi ude
på nogle forskellige poster. Der var 8 forskellige poster. Der var nogen insekter vi skulle fange og lave insekter med ting fra naturen og
tegne med nogen ting der kunne farve som vi fandt i naturen og lave
et Jylland og Danmarkskort med sten. Der var tre poster ved Trine og
2 ved Anette Holdensen og 2 ved Linn og der var meget mere. Det
var rigtig spændende og lærerigt. Det var ved at være aften og så vi
skulle have noget mad til aftensmad. Vi skulle have spaghetti med
kødsovs. Det var rigtig lækkert. Vi var ved at være ved ende kort sagt
sovetid vi fik læst godnathistorie om Rædsomme Rune og Perfekte
Peter og så var det sovetid.
Lavet af Mads,Sofie,Laura.
Onsdag var naturdag vi lavede mange ting.Vi lavede f.x Poster hvor
vi lavede insekt skulpturer af natur materialer, og vi lavede et Danmarks kort af sten,og vi skulle lave sjove ting f.x en Quiz. Posterne
lå omkring Torntrineshus der var otte poster.Vi bliv delt i otte hold.
I posterne skulle vi f.x male med naturen og vi skulle lave digte. Vi
skulle også lave dyr ud af sten og blade. Vi skulle også samle sten på
stranden det var rigtig sjovt. Der var også en post hvor vi skulle finde
blomster og dyr det var rigtig sjovt at lave. Bagefter posterne spil-
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lede vi rundbold. Vi sov længe den dag.Til aftensmad fik vi spaghetti
med kødsovs. Bagefter spillede vi rundbold igen. Så skulle vi sove.
Lavet af Mie Andreas Line Maksym
Lejrskole // Torsdag: Hjemrejse
Vi stod op kvart over seks, og så gik vi ind i køkkenet imens Jacob,
Caroline, Mingus og Nicoline lavede morgenmad. Vi spiste morgenmad og fik pakkede det sidste, og nåede at spille lidt rundbold. Da
vi var klar til at gå gik vi 3,5 km. Til Brejning station og ventede en
time på toget. Så skulle vi med tog til Vejle og der fik vi lov til at købe
noget, for det sidste af vores penge. Så ventede vi en time igen og
så skulle vi med toget. Vi sagde farvel til Linn i Jelling. så kørte vi til
Give hvor vi blev hentet, af vores forældre.
Lavet af: Caroline, Anton 4.kl, Jacob og Laura Sofia 5.kl.
Torsdag får vi pakket det sidste og efter det spillede vi rundbold og
så skal vi gå til stationen og på vej til stationen så vi rådyr og nogen
af dem var hvide og der var en som kom hen til os og så gik vi videre
til stationen og der skulle vi vente i en time og så skulle vi med regionaltog til Vejle og der ventede vi 45 minutter og mens vi ventede
kunne vi gå i Seven Eleven og så skulle vi op til det næste tog og så
kørte vi tilbage Give og så kørte vi hjem og der stod vores forældre
og hentede os
Lavet af Liam, Frida og Mingus
Lejrskole // Historien om Torn Trines og hendes hus
Torn Trine blev født den 15 april i 1855, på fyn. Hendes far kom til at
drikke saltsyre, så skulle han opereres i halsen og det endte med at
han fik et hul i maven, hvor man skulle fodre ham igennem en tragt.
Torn Trine var en eneboer. Hun havde to hunde som hed Fanden og
Satan. Hun ville kun have besøg af en person. Det var en mand. Hun
fangede rejer og solgte kristtjørne. Hendes ko sparkede hende, så
hun brækkede benet og kom på plejehjem, hvor hun senere døde.
Lavet af: Caroline, Anton 4.kl, Jacob og Laura Sofia 5.kl.
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Torn Trine boede hos sin far i et ødelagt hus og når det var vinter sov
hun ude ved koen, fordi der var varmere end inde i huset. Huset var
meget koldt fordi at vinduerne var gået i stykker og tager ved at falde
ned og Torn Trine Blev 82 år. Og døde i 1937 Og hun blev født i 1855.
Og hun bandede hele tiden og hun havde to hunde som hed Fanden
og Satan.
Liam, Frida og Mingus
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BORNHOLM
“Bornholm Bornholm Bornholm, du min Dejlige ferieø”
6. klasse
Mandag
Vi mødtes på Give station, hvor vi skulle med bussen til Odense banegård. Derfra tog vi toget til København. Der havde vi cirkus 3 timer
vi skulle udnytte. Vi skulle først finde en lille kiosk til alt vores bagage, så skulle vi på kanalrundfart fra Christiansborg, det tog en time,
hvor vi så en masse sjove og spændende ting, for eksempel Den lille
Havfrue og Operahuset. Efter vi havde været på kanalrundfart gik vi
tilbage til vores bagage, derefter skulle vi med bus til Ystad i Sverige
og fra Ystad med færge til Bornholm, sammen med 600 andre skoleelever. Da vi kom af færgen i Rønne skulle vi finde vores bagage og
med en bus til Jarlgaard. Vi var der cirkus klokken 01:00 og vi var
rigtig trætte.
Cornelia, Thor og Liva
Tirsdag
Tirsdag kom vi sent op, da vi havde haft en dag fuld af kørsel om
mandagen. Vi spiste fælles morgenmad. Senere skulle vi cykle til
Rokkestenen som lå ca. 12 kilometer væk fra Jarlsgård, det var den
længste cykeltur vi havde hele ugen. Det første stop var Rokkestenen, som er en sten der kan rokke, da vi havde hørt lidt om stenen
cyklede vi videre til Nexø, som er Bornholms næststørste by. Vi fik
noget alenetid til at shoppe og se byen uden lærerne!! Efter vi havde
gået lidt rundt i Nexø, skulle vi cykle videre til Snogebæk, som lå
cirka 5 km fra Nexø, der fik vi også lov til at gå lidt rundt, før vi skulle
cykle en lille omvej, da lærerne havde glemt Dueodde. Da vi kom ned
til stranden kunne vi vælge at sjoppe, hvis vi havde lyst til det. Da
vi kom hjem, skulle vi have mad, vi fik pasta med kødsovs, lidt efter
fik vi kage. Dem som ville se solnedgangen gik med Mette til Sømark
strand, som lå cirka 1 kilometer fra Jarlsgård, hvor vi boede hele
ugen. Tirsdag cyklede vi 42 km, så vi var ret trætte, da vi kom hjem.
Liam,Marcus,Laura og Natalie.
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BORNHOLM
Onsdag
Dagen startede med at vi fik morgenmad, morgenmaden bestod af
havregryn, cornflakes og nybagte boller, efter det smurte vi madpakke, så var det ellers på cyklen.
Vi cyklede til Naturbornholm, Naturbornholm er et sted hvor man kan
se Bornholms tilblivelse fra før dinosaurerne og til den dag i dag, vi
blev delt op i to hold, hvor vi fik en rundvisning hver, og det ene hold
spiste orangemyrer.
Derefter tog vi til Ekkodalen, hvor man kunne gå op ad en stejl klippe
op til Rytterknægten, det var hårdt fordi det var så varmt. Ekkoet
virkede når man stod og råbte, vi råbte blandt andet: Hvad drikker
Møller! Og ekkoet ville svare “øller”. Så fik de fleste en Krølle Bølle is,
som man kun kan få på Bornholm, men det er blevet ændret til, at nu
bliver den rigtige store originale Krølle Bølle is, som egentlig rigtigt er
fra Bornholm, også solgt på Fyn.
Så kørte vi i Netto for at købe noget af spise og drikke, de fleste købte
energidrik.
Så gik turen ellers hjem ad.(I alt cyklede vi 38 km)
Da vi var kommet hjem, havde vi fritid undtagen madholdet, de skulle lave aftensmad, alle de andre hyggede sig, nogle snakkede, andre
kiggede på deres mobiler og så var der nogen der legede.
Onsdagens aftensmad bød på kylling i karry.
Og så var var det ellers i seng.
Christian, Jonas og Ofelia.
Torsdag
Morgen: Morgenmad holdet blev vækket cirkus 07.30. Og os andre
blev vækket cirkus klokken 08.00. Vi gik ind i spisesalen og fik os
noget at spise. På bordet stod der boller og så kunne man få havregryn og cornflakes og efter vi var færdig med at spise morgenmad,
ventede vi på bussen.
Hammershus og Opalsøen: Først kørte vi til Opalsøen, hvor vi var så
heldige at se det blågrønne vand, fordi solen skinnede og vi gik også
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rundt om søen og der var en meget smuk udsigt fra klipperne og da vi
var kommet rundt om søen, skulle vi vente på at vores rejsemakker
kom, så vi måtte gå videre til Hammershus. Da vi gik op mod Hammershus, så vi en masse klipper ned til havet og meget flot natur og
vi så også køer der stod, hvor man kunne se den tæt på. Da vi var
kommet op til Hammershus ved porten, skulle vi starte med at lave
en opgave ved porten og da vi var færdig med opgaven, gik vi op
mod Hammershus for at lave videre. Da vi var færdige med opgaven
der skulle stå “Svenskerne tabte her”. Der var meget smuk oppe ved
Hammershus.
Gudhjem: Gudhjem er en gammel havneby, som har et karamelkogeri
og de har også et bolchekogeri, de har også en kæmpe slikbutik hvor
mange handlede. Gudhjem havde også en glasbutik.
Østerlars Kirke: Vi tog derhen med bussen og da vi ankom der, havde
vi fået en opgave hvor vi skulle gå rundt og finde ud af forskellige
opgaver og derved få det rigtige bogstav, og når vi havde alle bogstaverne, dannede det et ord, som vi så skulle vise til enten Mette,
Marianne eller Jette og så når vi var færdige, måtte vi hjælpe de andre eller gå rundt. Da vi var ved at være færdige, kom der en anden
skole, så der blev der lidt proppet og der gik vi ud.
Svaneke: Vi kørte med bussen til Svaneke, det er en havneby på det
østlige Bornholm. Den lille købstad har 1.078 indbyggere. Her fik vi
tid til at købe nogle ting og gøre hvad vi havde lyst til. Det var en
rigtig flot by med god havudsigt og de havde et dejligt bolsjekogeri.
Da vi kom hjem skulle madholdet begynde at lave aftensmad og dække bord, den aften skulle vi spise burger på grill.
Maja, Simone, Victor og Eigil
Fredag
Vi blev vækket tidligere end de andre dage, fordi vi skulle rydde op
og vaske gulve. Efter vi havde ryddet op, blev vi hentet af en bus,
som kørte os til Rønne, hvor vi skulle med færgen. I Rønne havde vi
godt nok lang tid (alt for lang tid), der var stadig nogen der havde
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penge tilbage, de købte slik og cola og andre søde sager. Så tog vi
med færgen, og kørte med bus over Øresundsbroen, så tog vi toget
til Odense, efter det skiftede vi til et andet tog, hvor vi derefter kørte
til Give, så var vi hjemme, det var rart at se forældrene igen.
Malthe, Freja og Emil
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Turen til Bornholm 7. klasse
Vi skulle starte mandag den 20/5 med at køre med bus til Odense fra
Give klokken 12:45. Da vi kom til Odense havde vi ca 30 minutter til
at gå rundt og handle lidt på banegården. Så skulle vi med tog fra
Odense til København, hvor vi skulle vente 4 timer, før vi kunne kom
til næste sted. I København skulle vi ud på kanalrundfart, hvor man
kunne se en masse spændende ting fx den lille havfrue, det kongelige
skib og mange andre spændende ting. Da vi var færdige med at være
i København skulle vi med bus til Ystäd, hvor vi skulle med færgen til
Bornholm i Ystäd skulle vi vente ca 20 min, før at vi kunne komme
med færgen til Bornholm. Da vi havde været med færgen, kom vi til
Rønne, hvor vi skulle have vores bagage, så vi kunne komme med
bussen til Jarlsgård. Da vi endelig kom til Jarlsgård var klokken ca
00:30 så vi skulle i seng lige med det samme vi ankom.Vi skulle dog
lige nå at ordne senge og børste tænder, så vi endte med at komme
sent i seng den første nat.
Lejren
Lejren hed FDF Jarsgaard Feriekoloni.
Der var 6 værelser 2 pigeværelser og 4 drengeværelser.
Toiletterne var delt op i drenge og pige.
Toiletterne var ens der var på begge 3 toiletter og 3 bade.
På hvert soverum er der 8 senge og der en reol og et bord.
Hver dag skulle nogle elever op og lave morgenmad og om aftenen
skulle andre lave aftensmad. Efter vi havde spist skulle holdet også
vaske op.
Hver morgen smurte vi madpakker. Vores madpakke var rugbrød med
pålæg, man kunne også få nogle æbler, bananer, gulerødder og agurk.
Tit om aften gik dem der gerne ville med en tur ned til stranden og
se solnedgang.
Tirsdag
Vi stod op trætte efter den korte søvn og spiste morgenmad og pak-
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kede frokost til turen, da vi var færdige cyklede vi på de cykler vi
havde lejet.
Efter 15 km var vi endelig fremme ved Rokkesten, og lidt af Paradisbakkerne.
Da vi var færdige ved rokkesten, cyklede vi til Nexø.
I nexø fik vi tid til at gå rundt og købe slik og andet.
Da vi efter et par timer tog vi videre til en lille by som hed Snogbæk.
Vi var i Snogbæk en god halv times tid, inden vi tog til Dueodde
strand.
Dueodde strand er nummer 4 bedste strande i Danmark, men med sit
hvide sand er den også meget flot. Så tog vi endelig hjem til gården,
efter at have cykel godt 40 km på en dag. Om aften fik vi vi pasta
med kødsovs,og så var det ellers i seng klokken 9.30
Onsdag
Dagen startede med en god morgenmad og vi børstede tænder, efter
det tog vi vores cykler og cyklede til Naturbornholm. det var en lang
og hård tur. På Naturbornholm ventede vi på der kom en guide, som
så viste os rundt og fortalte om granit og bornholms fortid. Det var
meget spændende men også lidt kedeligt, vi så også en masse frøer,
som var i parre sæson og som kvækkede rigtigt højt.
Vi var også i en mini-biograf hvor vi så udviklingen af Bornholm, som
f.eks. hvor Bornholm var og hvordan det så ud.
Efter det måtte vi spise vores madpakke og gå rundt og kigge på en
masse udstillinger.
Der var også et ret stort cafeteria, hvor vi havde mulighed for at købe
noget mad eller slik.
Bagefter cyklede vi ud til ekkodalen, hvor vi prøvede og se om der
var ekko, det var lidt af en skuffelse. Efter ekkodalen gik vi videre i et
langt stykke tid, hvor vi skulle klatre op ad stejle klipper for derefter
at komme til rytterknægten, hvor man kunne komme op i et højt tårn
med en rigtig god udsigt.
Der var ikke rigtig andet at lave deroppe, så vi gik ned igen, før vi
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skulle cykle hjem havde vi mulighed for at købe noget lækkert i en
lille kiosk hvor de også solgte krølle bølle is.
Så gik turen ellers bare hjem, og før vi skulle spise havde vi bare fri
leg og hyggede os.
Vi skulle have kylling i karry til aftensmad.
Torsdag
Mette vækkede os torsdag morgen, så skulle vi op og spise morgenmad i spisesalen.
Efter morgenmaden tog vi på bustur, busturen gik mod nord Bornholm
først kørte vi til Opalsøen hvor vi gik rundt om søen så gik vi ned til
Hammerhavn, så skulle vi ind gå op til Hammershus der var stejlt “de
fede må svede” så gik vi rundt og lavede opgaver, som ingen rigtig
gad at lave. Efter Hammershus skulle vi videre til Helligdomsklipperne.
Alle fik muligheden for at komme ind i den største af grotterne ved
Helligdomsklipperne.
Efter helligdomsklipperne tog vi til Gudhjem
Der gik vi rundt i omkring en time og så i lidt butikker og fik is.
Vi kørte videre til Østerlars rundkirke, som er en største rundkirke på
Bornholm.
Vi lavede nogle opgaver til rundkirken, så vi lærte lidt om selve rundkirkens historie.
Efter vi har været i Østerlars rundkirke, tog vi til Svaneke og gik rundt
i byen. Derefter tog vi med bussen hjem.
Hjemme i lejren fik vi burger på grillen og nogle af os tog ned på
stranden, da vi kom hjem gjorde nogen sig klar til at sove.
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8.klasses tur til Island
Mandag den 6.maj 2019
Om mandagen skulle vi mødes kl. 19:40 i Billund lufthavn.
I lufthavnen havde vi en time til at gå rundt og købe slik. Vi fløj fra
Billund kl. 21:55 og vi ankom til Keflavik lufthavn (Island) kl. 22:45.
(islandsk tid)
Da vi var kommet til Island, skulle vi køre med bus til vores Hostel
B47 i Reykjavik, og da vi var kommet til vores hostel gik vi i seng.
Tirsdag den 7.maj 2019
Om tirsdagen skulle vi på en lang vandretur, i en nationalpark, hvor
vi vandrede i halvanden time op af et bjerg, indtil vi kom til en varm
kilde, hvor vi har badet i en time ca., og efter det spise vi madparker
og drikkede juciebrikker.
Efter vi havde spist skulle vandre ned af bjerget igen, og det tog også
ca. halvanden time igen.
Efter vi var kommet ned tog vi i et Islandsk supermarket, der hedder
“Bonus”, hvor vi købte en masse slik og sodavand.
Da vi kom hjem til Hostel B47, tog halvdelen af klassen til den Blå
Lagune sammen med Anita, og den anden halvdel spiste burger og
is med Karin.
Onsdag den 8.maj 2019
Onsdag skulle vi på en islandsk skole. Vi har haft penpals, og nu
skulle vi endelig se se dem. Det var rigtig hyggeligt. Vi spillede spil,
sang sange på hinandens sprog og lærte hinanden at kende. Efter vi
var på skolen, skulle vi på hvalsafari. Vi farede vild ved havnen og
kunne ikke rigtig finde den båd vi skulle på. Eleverne løb rundt på
havnen for at finde båden. Vi var ved at komme for sent, men Andrea
og Cecilie fandt den i sidste øjeblik. På båden var der en masse elever
der blev søsyge. De sov det meste af turen, mens de andre var ude
på dækket og så på de smukke hvaler. Da vi kom hjem til Reykjavik,
var der nogle der inviterede deres penpals til at gå med dem i Reyk-
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javik. Da vi skulle spise gik de der penpals hjem igen, og vi hyggede
som en klasse derefter.
Torsdag - Fredag den 9-10.maj 2019
Torsdag tog vi i “Secret Lagoon”, og vi var på den berømte “The
Golden Circle” - tur. Vi så vandfald, secret lagoon, gejsere og heste.
Da vi kom hjem måtte vi spise sammen med penpals, men en del af
klassen (Dem der spiste is Tirsdag) spiste aftensmad sammen med
Karin og Anita :3
Efter vi spiste var der “fri leg” til klokken 22.
Fredag skulle vi på selfie løb. Vi kunne ikke blive enige om hvilket
hold der vandt, så hold 1 vandt-siger vi! Efter det måtte man gå i
Reykjavik, indtil vi skulle til lufthavnen. Da vi kom i lufthavnen var
vores fly 3 timer forsinkede, så vi fik lov til at gå rundt i lufthavnen.
På grund af forsinkelsen fik vi madbilletter.
Da vi var hjemme, var klokken kvart i 1, og vi blev ønsket velkommen
hjem af vores forældre, og så tog vi hjem.
___________________________________
Islandstur 8 kl.
Mandag: Vi skulle mødes i Billund lufthavn kl 19:40 hvor vi skulle
flyve til Island, vi landede omkring kl 22.45 i islandsk tid (00.45)
dansk tid, hvor vi skulle med en bus til hostlet.
Tirsdag: Vi ankom til hostlet ca. klokken 1 om natten hvor vi skulle
finde vores værelser og i seng.
Vi skulle mødes klokken 7.30 til morgenmad og efter morgenmaden
skulle vi med en bus for at komme ud til et bjerg hvor vi skulle vandre
og bade i en varm å.
Så skulle vi tilbage og på vejen skulle vi forbi Bonus og derefter hjem
til hostlet.
Onsdag: Vi skulle ud og besøge en skole som vi havde skrevet med
og være sammen med dem i nogle timer. Efter vi havde besøgt skolen
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skulle vi på whale watching hvor omkring halvdelen af klassen blev
søsyge og den anden halvdel af så hvaler.
Torsdag: Vi skulle ud på den populære tur “The Golden Circle” som
startede med at vi skulle i “The Secret Lagoon” som er en sø med naturlige varme kilder og derefter skulle vi rundt og se vandfald. Først
skulle vi se et lille vandfald (Faxafoss). Derefter kom vi til Europas
største og stærkeste vandfald: Gullfoss, hvor vores buschauffør kørte
væk fra parkeringspladsen, hvor vi blev sat af og det tog lidt tid før vi
fandt ham igen og så skulle vi hjem til hostlet.
Fredag: Vi skulle rundt i Reykjavik og tage selfies med forskellige
ting fra en liste vi fik af Karin. Efter selfie-løb kunne vi gå lidt rundt i
byen før vi skulle ud til lufthavnen hvor vores fly var tre en halv timer
forsinket så vi kom sent hjem til Danmark.
skrevet af Joachim, Alfred og Valdemar
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Ringivevej 71
7323 Give
Telefon: 2215 9199
dhhn@mail.dk
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AKTIVITETSKALENDER
P.g.a. deadline til skolebladet er nedenstående aktivitetsplan
ikke fuldstændig. Der udsendes snarest en komplet
aktivitetsplan til skolehjemmene. I de følgende kvartalsvise
numre af Friskole Nyt vil man på bagsiden altid kunne se
planen for de kommende 3 måneder.
AUGUST
12.
1. skoledag kl. 8-12 (0.-1.kl.: 9-12)
14.
7. klasse kulturfag (onsdage frem til 2/10)
Valgperiode 1 start for 7.-8. kl.
4. kl. FSS i valgperiode 1
16.
Frist for ansøgning om tilskud til skolepenge og SFObetaling (friplads)
SEPTEMBER
3.
Idrætsdag (3.-5. kl. her på skolen)
Forældremøde 3. kl. (JBH og KAR)
6.
Arbejdsfredag kl. 14.30 – 20.30 for forældre med 		
spisning (børn må gerne deltage)
Forældremøde 5. kl. JBH 0g KAR)
19.
UU vejledning 8. kl. (2 lekt)
23.-27. Emneuge (alm. valgfag 25/9 7.-8. kl.)
OKTOBER
2.
7. kl. start præst
3.
7. kl. rollespil start 12.45 (hele klassen)
11.
Motionsdag
14.-18. Efterårsferie
23.
Skills Vejle – 8. kl.
4. kl. slutter FSS. 7.-8. kl. slutter valgperiode 1
30.
Valgperiode 2 starter (7.-8. kl.)
4. kl. start svømning (med Mette)
Ret til ændringer og tilføjelser forbeholdes.

