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SKOLELEDERENS INDLÆG
Sommeren står for døren, hvilket jo vil sige, at humøret og stemningen hos de fleste stiger et par grader.
Det har jeg og skolen så sandelig mærket, da vi traditionen tro, har
været igennem både en fantastisk musisk og velgennemført forårskoncert, som trak fulde huse, og som igen samlede skolen i et stort
fællesskab.
Vi har også holdt skolelørdag, som startede ud med en omgang god
undervisning, hvor I forældre ved selvsyn og deltagelse, kunne få en
fornemmelse af jeres børn og unges skolegang på Hedegaard Friskole, specielt i 7. klasse, hvor Karin udfordrede forældre og børn med en
læseprøve. Skolelørdag bød også på god gammeldaws loppemarked,
og jeg skal da love for, at store som små, havde fundet mange sjove
og brugbare ting frem fra gemmerne, som man gerne ville sælge. Det
bliver nok ikke sidste gang vi afholder loppemarked på en skolelørdag, og vi talte om på lærerværelset, om vi ikke skulle gøre det til en
tilbagevende tradition på skolen.
En anden social tradition på Hedegaard Friskole, er skolens arbejdsfredag, hvor skolen får en gennemgribende og tiltrængt makeover. I
år var der mange som hoppede i arbejdstøjet, og dagen bød på ingen
regn og varmt vejr, så alle maleopgaverne rundt på hele skolen kom
i hus i tørvejr. Det var min første arbejdsfredag, og skønt og kunne
mærke den sociale og fællesskabende stemning, når jeg bevægede
mig rundt imellem de forskellige arbejdsopgaver, og ja pileskoven
blev da godt nok barberet.
Inden længe bakker sommerferien på, og vi skal sige farvel, og god
rejse på jeres vej, til skolens 8. klasses elever, som skal videre på
livets rejse. Vi og man håber altid, at man har været med til at pakke
de helt rigtige byggesten i unges rygsæk, så de er klar til at træde ud
i den store verden og blive hele mennesker.
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SKOLELEDERENS INDLÆG
I aften den 16. juni, har vi traditionen tro den årlige sommerfest,
men grillmad, musiske indslag, og tonsvis af hygge, hvor børn som
voksne, igen kan mærke den gode stemning, når vi alle samles i fællesskabets ånd.
Jeg er kommet rigtig godt i gang på skolen, og så småt ved at tygge
mig igennem Kajs mange, mange, mange overleverede filer, igennem
hans mange års solide lederskab af skolen.
Som en lille nyhed, kan jeg løfte sløret for, at vi er gået i gang med
nogle vedligeholdelse tanker og planer for vores lille friskole, som
trænger gevaldigt til en opgradering, ude som inde. Når vi har lavet
en plan for disse, vil jeg løfte sløret for alle ideerne, og indvie jer i
planerne.
Jeg ønsker jer alle en fantastisk sommer, og håber, at i får en dejlig
ferie.
God varm sommer til jer alle.
Michael
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8. KLASSE
8. Klasse på islandske eventyr
Af Linn
Når man går i 6. klasse og coronaen raser og lukker ned for alt og når
den fortsætter imens man går i 7. klasse…ja, så kan man nå at blive
noget i tvivl om, om man nogensinde vil komme ud at rejse med sin
klasse. Kan man overhovedet nå at tjene nok? Vil verden være åben?
De nåede det. Vi nåede det. Den fantastiske udlandstur - og så endda
til Island! Smukke, smukke Island. Med besøg af en dejlig 8. klasse
fra Hedegård Friskole. Udlandsrejserne er noget ganske særligt og
de fælles oplevelser eleverne nu deler skaber et sammenhold og en
holdånd, som ikke skabes andre steder eller på andre måder end når
man er langt væk hjemmefra og kun har hinanden. Når man blæser
gennem en lufthavn og klarer skærerne. Når man står side og side og
kniber sig selv i armen over verdens skønhed.
Tak, 8. klasse for en fantastisk tur!
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8. KLASSE
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Hedegårdvej 69, Give

SKOLE OL
Vi har været til skole OL en fredag i maj, det var rigtig hyggeligt. Vi
mødte op på idrætsefterskolen og kort tid efter kom de andre skoler,
og så var vi klar til indmarch. Da vi var kommet ind til indmarch, viste efterskolens danselinje nogle danse. Efter dansene forklarede en
mand hvad vi skulle i løbet af dagen.
Vi startede ud med 20 X 60 meters løb, så fortsatte vi med Speed
Bounce, længdekast, Hækkeløb, længdespring og til sidst fælles 10 X
200 meters løb.
-------------Skole OL 4. klasse
Vi fandt ud af, at vi skulle til skole OL. Vi trænede MEGET hårdt.
Det blev torsdag, vi skulle med bussen. Vi glædede os meget alle
sammen.
Vi kom derud og vi skulle starte med indmarch med vores skilt, som
vi havde lavet hjemmefra.
Så skulle vi varme op lidt efter skulle vi lave første løb, 60 meter. Vi
vandt over den anden 4. klasse. Så havde vi 5 min pause og bagefter
skulle vi lave speed bounce. Speed bounce er hvor du skal hoppe
over en kegle.
Vi vandt. Derefter havde vi 15 min pause, og så skulle vi spise og
slappe lidt af.
Mads Alberte Victoria og Antons
-------------Vi hørt fra Johanne at vi skulle til Skole OL.
Så begyndt vi at træne med klassen. Vi skulle træne 200 meter løb
og dagene op til har vi bare trænet en masse.
Så kom vi til Skole OL. Der var kun en anden 4 klasse.
Da vi kom dertil skulle vi tage et billede med hele vores klasse.
Dysterne var sjove.
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SKOLE OL

Skole OL 5. kl.
Da vi skulle til skole OL kørte vi med bus derhen. Det var på Vejle
idrætshøjskole, det foregik.
Vi havde en lærer med. Med vores klasse (altså 5 klasse) var Emil
med. Han var rigtig god til at hjælpe os og bakke os op. Vi er rigtig
glade for at have ham med.
Ude til skole OL var der boller, æbler og bananer, som var gratis. Det
var rigtig sjovt at være der. Det var nogle sjove ting vi dystede i. Disciplinerne var: speed bounce, speed kast, længdespring, 200 meter
løb, 60 meter løb og 60 meter hækkeløb. I speed bounce skulle man
hoppe over en stang med samlede ben, og man havde 4 min. I speed
kast skulle man kaste med nogle forskellige ting, og man havde 4
min. I længdespring skulle springe så langt man kunne, også på 4
min. I 200 meter løb skulle 10 personer (5 drenge 5 piger) løbe stafet
200 meter hver. I 60 meter løb skulle man løbe 60 meter et bestemt
antal personer (nogle personer skulle løbe 2 gange). I 60 meter hæk
skulle man løbe stafet et bestemt antal personer (nogle skulle løbe 2
gange).
Ude til skole OLl var der høj musik, og noget af det vi synes der var
sjovest det var hvor der var nogle der dansede foran os. Bagefter la-
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SKOLE OL
ver vi op varmning, det var også rigtig sjovt.
Det regnede lidt, men vi blev stadig ved og var lidt ligeglade, men i
starten var det varmt. Fredag var 6. og 7. klasse afsted, og 4. og 5.
var afsted onsdag. I vores idræts tasker havde vi madpakker og drikkedunk med. Vi fandt et sted med en bænk og lagde vores ting. Der
var et slags hus med toiletter lidt væk fra stedet.
Til sidst sagde de hvem der vandt og så videre. Da vi var færdig kørte
vi med bus. Da vi kom tilbage til skolen, var der igen der så glad ud,
alle vores munde hang ned af, men det var okay at tabe. Vi gjorde alt
for og få fairplay præmien som vi ikke fik, men det var okay.
Det var hele vores skole OL dag .
Lavet af Karla, Andreas og Sandra
-------------Vi kørte i en bus der hen. Da vi ankom skulle vi være på en basketballbane, hvor der var 100 andre elever.
Vi startede alle med at se nogen fra Vejle idrætsefterskole. De dansede for os/skolerne. Bagefter skulle vi lave 60 meter løb.(På grund af
vi jo ikke er en stor skole med mange elever var der 5 fra klassen der
skulle løbe en ekstra tur.) vi skulle hoppe længdespring, men vi havde
10 minutters pause, fordi der var 16 skoler. (plus os) Vi skuĺle lave
længdespring så vi hoppede og hoppede, og vi tror faktisk Nikolai var
den der hoppede længst. Efter tiden gik var der boller, æbler og bananer, efter vi havde spist var der speed bounce. Vi ventede i et kvarter,
før vi skulle hoppe. Der skulle være 3 personer ved en kegle, fordi det
var dem som var bedst til at hoppe. Efter speed bounce havde vi ca.
45 minutters pause. Der var nogle børn, som kravlede op på et Hegn.
Vi havde turbo kast, hvor man havde nogle forskellige ting man kunne
kast med fx. tennisbolde, hylere, og meget mere. Efter det gjorde de
klar til 200 meter løb. Drengen skulle løbe på den ene halvdel af OL
banen, hvor pigerne skulle løbe ned i den anden halvdel og få en depeche, og så skulle de løbe ned i den anden ende, hvor drengene startede. Der måtte kun værer 10 elever fra hver skole. Dem der vandt
var fra 5. fra Kirkebakkeskolen b klassen. 4. kan ikke huske det,men
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SKOLE OL
det burde at være 4.klasse der vandt de talte pointene forkert.
Caroline,steffen,Gustav- 5. klasse
-------------Vi kørte med bussen til det sted, hvor vi skulle være. Det var på Vejle
idrætsefterskole, hvor det hele foregik. Da vi ankom, fandt vi et sted
og satte alle vores ting. Så fandt vi ud af, at vi havde glemt vores
bannere.
Så gik vi Indmarch, og da alle klasserne havde gjort det, lavede vi opvarmning og så nogle danse. Efter opvarmning lavede vi første stafet
nemlig 60 meter løb. Bagefter vi havde løbet ventede vi lidt tid og så
skulle vi i gang med længdespring og lidt tid efter det, begyndte det
at regne.
Bagefter lavede vi speed bounce. Efter vi lavede speed bounce, spiste vi lidt mad, og så lidt tid efter skulle vi hen og lave længdekast.
Vi kastede med hylere, ærteposer, tennisbolde og mange flere ting.
Efter vi havde kastet, skulle vi løbe hækkeløb. Der skete der en fejl
med opstillingen,men det var stadig sjovt.
Så kom det sidste, det var 200 meter løb. Det var alle klasserne med
på samme tid. Der var et hold af drenge og et hold af piger, de løb
hen til hinanden med depeche, indtil alle havde løbet færdig.
Det var vores dag til skole ol.
Det bedste ved det var: At det var sjovt, at det regnede, og turen
derud og tilbage.
Det værste var: 200 meters løb, og ingen fairplay præmie.
Lavet af Klara, Mette og Nikolai. 5 kl.
-------------Vi skulle køre på motorvej. Vi var på en efterskole. Vejle efterskole
var en idrætsefterskole. Vi mødte op til indmarch til at starte med. Så
begyndte vi at løbe 60 meter, og så tog vi en pause med lidt at spise.
Så gik vi hen til længdespring, og så hoppede og hoppede vi. Så sad
vi og heppede på 4.klasse, og så da det blev vores tur, sad 4.klasse
og heppede på os. Da vi var færdige, gik vi over til turbo kast. Så var
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SKOLE OL
der en lille pause, hvor vi kunne tage noget mad. Det var desuden
begyndt at regne. Der er noget som man skal hoppe over en hæk.
Det gik ikke så godt, fordi vi ikke havde den rigtige opstilling.
Thor 5. kl
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KVALITETSTÆPPER
til små priser
CARLE. HENRIKSEN
Tæpper & Gulve

GRATIS UDLÅN AF
TÆPPERENSER VED
KØB AF RENSEVÆSKE.

• Vi
Vinyll • Tæpper
T
• Trægulve • Laminatgulve
• Linoleumsgulve
• Badeværelsesgulve

GRATI
opmålinSg
rådgivnin ,
og leverin g
g
er en
selvfølge
!

Hjortsvangen 84 • 7323 Give • Tlf. 75 73 11 95

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00 • Lørdag kl. 10.00 - 13.00

PALLEMØBLER
Håndværk og design
I håndværk og design har 5. og 6. klasse i flere uger arbejdet hårdt
på at få lavet nogle palle-møbler, som skal stå som hyggekroge rundt
omkring på skolens område.
Det kræver samarbejde at få så stort et projekt lavet færdigt.
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PALLEMØBLER
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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

0. KLASSE
En dag i 0. klasse kom vi til at snakke om, hvad de egentlig har lært
siden de startede i skole for snart 200 dage siden. De blev opmærksomme på, at de faktisk har lært rigtig meget. Det vil de gerne fortælle lidt om.
Vi har lært alle bogstaverne med Kaptajn Karlsen, Robotten Robert og
alle dyrene og de skøre væsner på “Gyserslottet”
Vi har lært mange tal, og sidste skoledag skal vi tælle til 200. Vi har
også lært at regne både plus og minus og om 10’er venner.
Vi har også lært noget meget vigtigt, at være gode ved hinanden
sammen med bamseven. Hvis vi glemmer det, så bliver bamseven
ked af det, for den kan ikke lide når, der er børn som bliver kede af
det, og så snakker vi om, hvordan vi skal huske det til en anden gang.
Det hjælper altid, så kan vi bedre huske det igen.
Børnene fortælle noget som de synes er sjovt i skolen, og noget de
har lært:
Johan: Det er sjovt have “leg og lær” og lege med biler. Jeg har lært
at lave opgaver i matematik.
Marinus: Jeg kan godt lide at lave opgaver i matematik og regne
med tal. Jeg er blevet bedre til at læse og regne.
Julia: Jeg kan godt lide billedkunst, og jeg kan godt lide når vi er
kreative. Jeg har lært plus og minus
Naia: Jeg kan godt lide at lave paptallerken dyr i billedkunst. Jeg har
lært bogstaverne og at tegne pænt
Christine: Jeg kan godt lide at lave opgavehæfter. Jeg har lært at
lave regnestykker med plus
Andrey: Jeg kan godt lide at lave snegle i billedkunst. Jeg har lært
bogstaverne
Christina: Jeg kan godt lide at læse i bøger, og når vi læser sammen
på tavlen.
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0. KLASSE
Ida: Jeg har lært at læse, og jeg kan godt lide at læse på tavlen
Isabella: Jeg kan godt lide, når vi må tegne på tavlen. Jeg har lært
at regne.
Samuel: Jeg har lært at læse. Jeg kan godt lide at have billedkunst.
Kristine: Jeg kan godt lide at spise madpakker, når vi leger med 1.
klasse, og når vi laver matematik opgaver. Jeg har lært, at jeg kan
lege med alle.
Vi har lært meget mere, men det er slet ikke til at huske det hele.
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0. KLASSE
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SFO - SPA DAG

22

SFO - OL
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SPAR

A

D
I
LT

20-80%
på moderigtig tøj og sko
HVORFOR BETALE MERE...?
VI GI’R DIG MERE END DOBBELT
SÅ MEGET FOR PENGENE...!
ÅBNINGSTIDER

følg os på

Mandag-fredag ....10-17.30
Lørdag ..................10-13.00

Hjortsvangen 88 • 7323 Give • Tlf. 75 73 25 40
www.givetojcenter.dk

NATUR OG TEKNIK I 1. KLASSE

Natur og teknik i 1. klasse. Forsøg - hvad sker der med skrald i naturen

Skraldet skal graves ned. Forsøg i natur og teknik
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Nytorv 10 - 7323 Give - Tlf. 76 70 11 99

3. OG 1. KLASSE LAVER BØGER
Bookcreator 3. klasse og 1. klasse
Det var hyggeligt at være sammen med 1.
og sjovt at man kan arbejde sammen med dem.
vi lavede fakta bøger og eventyr.
Bookcreator er en hjemmeside, hvor man selv kan lave og skrive
bøger.
Julia og Alfred fra 3. var sammen med Mathilde fra 1. klasse
Lavet af Julia, Alfred og Oscar
--------Jeg synes det gik godt med at lære 1. klasse
bookcreator og det var sjovt at vise dem det.
Jeg er Karl og min ven hedder Uffe
--------Nå, men lad os så begynde
Laura fra 3. arbejdede sammen med Josefine fra 1. klasse
K-V arbejdede sammen med Danisha og Chili Aya arbejdede Freja.
Vi alle synes det var hyggeligt og sjovt.
Lauras bog handlede om den hurtigste hund og K-Vs bog handlede
om elge, enhjørninger og ulve og Chili Ayas bog handlede om hunde
eller superhelte.
Det var lidt svært i starten at lære dem at bruge bookcreator og så
blev det lidt nemmere og nu hjælper vi dem med et nyt computerprogram, der hedder pixton, så det er meget sjovt :)
Skrevet af Laura, K-V og Chili Aya.
--------Da vi lavede book creator skulle vi prøve at lære 1. klasse at gøre det
selv. Det var sjovt at lære dem book creator. De var søde og det var
hyggeligt, man kan lave billeder og tegne og finde billeder og finde
emojis.
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3. OG 1. KLASSE LAVER BØGER
Anton var sammen med Caspian.
Noah var sammen med Noah og Emilie.
Milas var sammen med Emil.
Milas og Emil lavede en bog om tanks
Noah, Noah og Emilie lavede en bog om crossere.
Anton og Caspian skrev om en kat
Lavet af Noah Anton Milas
--------Vi har hjulpet 1.kl med at lære Book Creator hver torsdag i 3 time.
Vi skrev små bøger og historier om alt fra dyr til køretøjer og spil.
Det var sjovt at lære dem det og de har selv lavet mange bøger siden..
Book Creator er et sted hvor man kan lave mange forskellige bøger
og man kan tegne, skrive, finde smileyer og billeder af alt
Emma og Lærke lavede en bog om enhjørning sammen med Mille fra
1.kl.
Og Camilla lavede en bog om leopard med Villads fra 1 .kl.
Nu hjælper vi dem med Pixton og det synes de også er sjovt
Lavet af Camilla, Emma og Lærke
Fedt at få lov
til at hjælpe
lillebror.
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3. OG 1. KLASSE LAVER BØGER
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Vestergade 17 - 75732692 75732522

Vestergade 17 - 75732692 75732522
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Hedegård Friskole – aktivitetsplan for sidste
del af dette skoleår, og næste aktivitetsplan
udsendes med næste Skolenyt i det nye skoleår.

JUNI
24. Sidste skoledag – derefter sommerferie
25. Arbejdslørdag for skolens forældre
27. – 8/7 SFO heldagsåben
6. – 2/8 Lærernes sommerferie
JULI
Sommerferie
AUGUST
Skolestart på nyt skoleår, er for alle elever
mandag den 8. august 2022

