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Første skolelederindlæg i det 
nye skoleår fra min side.

Hedegaard Friskole bygger på 
de frie skoletanker, og skolens 
holdninger og værdier er skabt 
af forældre gennem mange år. 
Vi har en forventning om, at for-
ældrene deltager aktivt i sko-
lens og børnenes hverdag. Det 
er en naturlig del af skolegan-
gen på en friskole, og på den 
måde skabes de bånd, der er 
bærende for vores fællesskab.
”Fællesskabet er det centrale i 
barnets dannelse, fordi menne-
sket bliver sig selv i mødet med 
andre”

Disse ord har jeg nu sluttet 
hvert et forældremøde, som jeg 
har deltaget i, af med, så alle 
var klar over skolens og mine 
forventninger til et givende 
samarbejde i deres barn/børns 
skolegang på Hedegaard Fri-
skole. Et er forældremøder, no-
get andet er skolens hverdag, 
og hold da op, der sket meget 
siden 1. marts 22, hvor jeg sat-
te mig i stolen. Bare for at næv-
ne et par stykker, som helt klart 
har haft betydning for os alle: 
Som I alle nu sikkert har set, 
har vi fået lysnet og vedlige-
holdt mange klasselokaler og 
skolens SFO henover sommer-

ferien. Dette har været tiltrængt 
i mange år, og en fremadrettet 
vedligeholdelsesplan er under 
udarbejdelse, så vi i fremtiden 
stadig kan byde indenfor, til en 
velfungerende og vedligeholdt 
friskole.

Nye elever har vi sagt velkom-
men til i stor stil efter som-
merferien, hvor 11 nye elever 
startede på Hedegård Friskole. 
Det er altid rart, når så mange 
vælger os til, men vi skal også 
have tid til at få dem godt ind 
i friskoleånden og hverdagen 
på skolen, da vi oplever, at en 
del af de nye elever kommer fra 
grundskolen, hvor skolehver-
dagen kan være anderledes 
med mange elever i klasserne. 
Nu starter de så op i vores klas-
ser med færre elever, et andet 
fokus og nærvær på en helt an-
den måde, end de har oplevet 
før, og det kræver lidt indkøring.
I uge 40 (onsdag til lørdag) drog 
alle ansatte på en tiltrængt og 
længe udsat studietur til Bar-
celona, hvor vi vi besøgte Crea 
Nova Collegi skolen, og lod 
os inspirere af og udvekslede 
tanker om en anderledes til-
gang til pædagogik og læring. 
I den forbindelse havde vores 
produktive skolebestyrelse, i 
samarbejde med andre villige 

forældre fra skolen, indvilget i 
at overtage skolehverdagen – 
Tusinde tak for at stå bag os, 
hjælpe til og støtte op om en 
studietur.

Kommende børnehave og 9. 
klasses tilbud er igen lagt i stø-
beskeen. Jeg, bestyrelsen, læ-
rere og pædagoger går i gang 
med de forberedende overve-
jelser, undersøgelser, tilladel-
ser og de meget nødvendige 
snakke om, hvad en børnehave 
og et 9. klasses tilbud bringer 
med sig af kultur- og værdifor-
andringer på Hedegård Frisko-
le, som jo ikke har haft hverken 
en børnehave eller et 9. klasses 
tilbud før. Det vi når frem til, vil 
vi præsentere på næste års ge-
neralforsamling.

Slutteligt vil jeg sige, at mange 
positive og nye forandrings-
vinde blæser i vores retning 
lige nu, og vi er kommet rigtig 
godt i gang med det nye skole-
år, og glæder os til at se, hvad 
det bringer af skønne og lære-
rige oplevelser -  sikkert også 
et par udfordringer undervejs, 
men dem tager vi med et smil 
og en positiv og anerkendende 
tilgang.

Sensommerhilsen fra Michael

SKOLE- 
LEDERENS
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Idrætsdag for 
sjette, syven-
de og ottende 
klasse
Skrevet af Christopher Gam-
melgaard og Matthew David 
Gaardal Nyholm Nielsen

Tirsdag den sjette september 
2022 var sjette, syvende og ot-
tende fra Karlskov, Filskov og 
Hedegård friskole til idrætsdag 
henne ved Filskov friskole. Vi 
skulle starte med at dyrke at-
letik. 

Der var mange forskellige atle-
tikøvelser, og derefter skulle vi 
spille fodbold, der var et fem-
mands hold og et syvmands-
hold. Femmandsholdene skul-

le spille mod alle de andre fem 
mands hold og syvmandshol-
dene fra de andre skoler. 

Vi syntes at det var okay, altså 
ikke det bedste. Filskov vandt 
syv mands fodbold og Karlskov 
vandt atletik, og Hedegaard 
var på sidste plads i alt.

EN 
SUPER-

HELT- 
INDE

IDRÆTS-
DAG
for store-
gruppenDen dag én kravlede 

helt til himmels…
Skrevet af: 3. klasse

En dag i august på Hedegård Friskole kravlede 
en pige på otte år op i et træ. Da hun kravlede 
op tænkte hun på, at solen skinnede, at him-
len var blå og at det var dejligt vejr. Hun tænkte 
faktisk på så mange dejlige ting, at hun glemte 
at tænke på, at hun kravlede helt vildt højt op. 
Lige pludselig stoppede hun med at tænke på 
alle de dejlige ting. Hun kom nemlig til at kigge 
ned på jorden. Og der var langt ned! Pigen blev 
mega-bange, for hun havde nemlig højdeskræk. 
Så hun blev ked af det. Heldigvis er der helt vildt 
mange søde og hjælpsomme børn på Hedegård 
Friskole, og de skyndte sig at hente en voksen, 
da de så, at pigen var ked af det. 

Og heldig-heldigvis har Hedegård Friskole en 
Super-voksen - og hun hedder Henriette. Hen-
riette er sådan en, der kan alle mulige seje ting. 
Hun kan for eksempel hamre søm i broen, når 
den er gået i stykker. Og så har hun den evne, 
at hun faktisk kan overvinde hendes egen frygt, 
for at hjælpe en anden, der er bange. Og netop 
det, var det, som Henriette gjorde. Hun sendte 
nemlig nogle børn fra 7. klasse over efter en stor 
stige. Bagefter kravlede hun, med rystende ben, 
helt op i toppen af træet for at hente pigen. Det 
kan man i sandhed kalde for en ægte superhel-
te-voksen. 

3. klasse hyldede Henriette med en mega-flot 
super-bog, hvor Henriette og episoden var gen-
givet både i billeder og skrift. Den blev overrakt 
til hende ved næstkommende morgensang.
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En dyst 
mellem 
skolerne
Skrevet af Patrick, 
7. klasse

Nogle af klasselokalerne var 
delt ud til de andre skolers 
klasser, som vi så til at starte 
med bare kunne være inde i og 
vi skulle sætte vores tasker og 
andre ting derinde. Det var en 
dyst mellem Karlskov, Hede-
gård friskole, og Filskov.

Dagen gik ud på, at vi skulle 
lave atletik aktiviteter som 60 
meter løb, længdespring, sta-
fet, kuglestød, boldkast, høv-
dingebold og disk golf ude i 
Filskov. En gang imellem hav-
de man bare pause i stedet for 
en aktivitet. Der var også nogle 
der havde lavet en opvarmning 
med danse og andre aktiviteter. 
Næste gang er det os, Hede-
gård friskole, der skal holde
idrætsdagen og vi glæder os til 
det. 

De fleste aktiviteter var ikke det 
sjoveste man kunne gøre, men 
der var nogle aktiviteter som 
man godt kunne holde ud. Vi 
skulle spille fodbold bagefter 
og det var Filskov der vandt 
den store pris, som var den 
gyldne fodboldstøvle.

Skolernes 
kappestrid 
og fodbold
Skrevet af Josephine og 
Mikkeline, 7.Klasse

Det var tirsdag den 6. septem-
ber og 6.-8. klasse skulle ud på 
Filskov friskole.

Vi skulle kæmpe om skolernes 
kappestrid som er atletik og 

spille fodbold.Det var en meget 
god dag ,men vi synes vi blev 
snydt lidt. Vi kom desværre 
ikke hjem med nogen præmie.

Til atletik var der mange forskel-
lige discipliner fx. som boldkast, 
60 meter løb,længdekast, kug-
lestød, høvdingebold og meget 
mere. Til fodbold var der 2 ting 
man kunne vælge imellem ,man 
kunne vælge 5-mands eller 
7-mands. 5-mands var ved en 
multibane og 7-mands var på 
nogle græsplæner på den an-
den side af skolen.

Vi håber, 
vi vinder 
næste gang
Skrevet af Maja og Roja, 
7. klasse  

Vi tog bussen ned til Filskov, 
hvor vi skulle finde det klasse-
værelse vi skulle låne og efter 
det, skulle vi lave en lille op-
varmning med noget musik og 
efter det var vi blevet delt ud i 
hold og så skulle vi ud og lave 
atletik sammen med de hold vi 
havde fået. 

Vi lavede noget
længdespring, høvdingebold, 
frisbee, 60 meter løb, boldkast, 
kuglestød og stafet og efter det
skulle vi have en pause og så 
skulle vi have fodboldkamp.

Der var 7 mands og 5 mands 
fodbold, men dem der vandt i 
fodbold var Filskov og i atletik
vandt Karlskov. Vi håber bare 
at vi vinder næste gang.
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SÅ ER DER
FRIKVARTER

Skrevet af Alex, Sidor og 
Alexsander, 6. klasse

Vi spiller rigtig ofte fodbold ude 
på fodboldbanen. Det er mest 
3., 5., 6. og 7. Nogle har en 
hule oppe ved fodboldbanen. 
3. klasse ejer det. Nogle gyn-
ger på fugleredegyngen, mens 
andre gynger på de små gyn-
ger. En gang imellem spiller vi 
også rundbold. Vi spiller tit ba-

sketball på multibanen eller ba-
sketbanen. 

Nogle går bare rundt og snak-
ker, og nogle er indenfor og 
spiller brætspil. Nogle står ved 
bålhytten og snakker. Nogle 
går rundt sammen med 8 kl el-
ler 7.kl. 

Vi leger tit med 0, og det er 
nogle gange slåsse lege, og 

det er rigtig sjovt. Man bliver 
også kidnappet af dem. 

4. kl leger med skydere. 0. 
klasse leger at de er superhel-
te, mens nogle leger på lege-
tårnet, og de leger fangeleg. 
Nogle gange spiller nogen fra 
5. klasse bordtennis. Engang 
spillede vi meget bordtennis i 
6. klasse.og man spiser selv-
følgelig også sin madpakke.Hedegårdvej 69, Give
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Skrevet af Danisha 2. klasse

Idrætsdag Filskov og Karlskov kom på besøg. 
Vi lavede bowling, vi gik på stylter, vi kørte på 
mooncars og meget andet. Vi havde et godt frik-
varter og det var en god dag.

Skrevet af 2. klasse

Vi startede med at se en film, og man kunne 
lege med lego. Efter en halv time kom Filskov og 
Karlskov, og så skulle vi deles op i hold. Det var 
en aktivitet, hvor man skulle vælte flasker med 
en bold, og der var mooncar-ræs, og det var 
sjovt. Der var også en aktivitet hvor man skulle 
gå på stylter.

IDRÆTSDAG 
Indskolingen

IDRÆTS-
DAG

for mellem-
trinnet

HVORFOR BETALE MERE...?

på moderigtig tøj og sko 

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

VI GI’R DIG MERE END DOBBELT
SÅ MEGET FOR PENGENE...!

SPAR ALTID

følg os påÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag ....10-17.30
Lørdag ..................10-13.00

20-80%
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SÅ ER DER
FRIKVARTER

Skrevet af Mette, 6. klasse

I frikvarteret er der mange af 
drengene der løber ud og spil-
ler fodbold, men det er ikke 
alle. Pigerne sidder indenfor 
og hygge snakker. Der bliver tit 
spillet rundbold på fodboldba-
nen. Vi har en stor fodboldbane 

og en lille. De drenge der spiller 
fodbold spiller på den lille og 
der er rundbold på den store. 
Indenfor i 6.kl. sidder de fleste 
piger og hygge snakker, mens 
resten af pigerne er udenfor. 

Hvis man går rundt om skolen 
kan man se at vi har et stort 

område med legepladser, hvor 
de fleste leger. Der er også no-
gen indenfor i deres klasser. 
Hvis man går udenfor så kan 
man også se at der er mange 
grupper som går sammen, så 
ringer klokken og alle begynder 
langsom og går imod klasserne 
til time. 

Skrevet af 5. klasse.

Der var idrætsdag på Karlskov 
Friskole. Vi skulle afsted med 
bussen, da vi mødte ind på 
skolen. Da vi kom derud, var 
der en morgensamling. Inden 
rundbold var der en masse sjo-
ve aktiviteter. Til aktiviteterne 
blev man delt ind i nogle hold, 
hvor man skulle lave en masse 
forskelligt. Det var fx. Sække-
løb, tovtrækning, stikbold og 
en masse andet. 

Bagefter gik vi ind i det klas-
selokale, som vi havde fået lov 
til at låne. Der spiste vi vores 
madpakker. Efter det skulle vi 
ud og spille rundbold. Vi skulle 
som altid spille om det gyldne 
bat. 

Vi havde en god dag, men vi 
ville ønske, at vi havde fået det 
gyldne bat med hjem. 

Pssst. I vores klasse har vi lige nu fo-
kus på at sætte punktum og komma, 
samt at skrive store bogstaver, når de 
skal være der. Vi har selv rettet tek-
sten, og I kan jo se, om I kan finde 
nogle fejl. Vores lærer har ikke hjulpet 
os :-)
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DEN
STORE
BADE
DAG

Fortalt af 0. klasse

Til store badedag havde 0., 1. og 2. klas-
se vandkamp hjemme på skolen, man 
skulle have badetøj på. Vi havde vand-
pistoler med og hvis ikke man havde 
en vandpistol fik man en kop som kun-
ne bruges til at kaste vand på de andre. 
Der var et område hvor vi måtte kaste 
med vand, det var kun derinde der var 
vandkamp. Der var også en glidebane 
som vi kunne glide på og vi kunne lave 
store sæbebobler. Det var sjovt at de 
voksne også var med til vandkamp, vi 
sprøjtede rigtig meget vand på dem. 
Inden vi gik ud til vandkamp spiste vi 
madpakker og bagefter da vi var blevet 
tørret og havde fået tøj på fik vi en is. Vi 
synes det var rigtig sjovt at have store 
badedag og vi vil gerne have det igen 
en anden gang
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BREAKING
NEWS
Friskoleelever 
fra Give 
er blevet 
opløst i klor-
vand……

Skrevet af 3. klasse

Den 12. august skete der noget helt vildt. Elever 
fra 3. til 8. klasse på Hedegård Friskole drog af-
sted i bus mod Friluftsbadet på Give Camping-
plads. 

Elever fra 3. klasse. “Vi mødtes på skolen kl. 
08.00, som vi altid gør. Så blev vi hentet i bus og 
kørt ned til Friluftsbadet. Det var bare SÅ mega 
fedt”. Det var en dag med høj solskin, 30 graders 
varme og ca. 100 mega glade, forventningsfulde 
og smilende børn. Lærerne havde længe snak-
ket om, at de gerne ville overraske alle de der-
sens søde og dejlige børn, der går på Hedegård 
Friskole. Derfor blev det besluttet, at der skulle 
laves en “Store Badedag” på skolen. Dagen før 
breakede vores skoleleder, Michael, nyheden til 
morgensang. Og så var det ellers bare med at 
komme hjem fra skole og få pakket tasken med 
håndklæde, badetøj, madpakke, drikkedunk og 
solcreme. Vi havde bare den fedeste dag no-
gensinde, og vi håber, at vi kan komme afsted 
igen næste år.

“Og vi 
allesammen 

råbte og skreg, 
da vi fik det 

afvide”
Alvilde, 

3. klasse
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STORE 
BADE-
DAG

Skrevet af Sofie-Katrine og Andreas, 
6. klasse

Cirka en dag før den store dag havde alle 
elever, 3. kl. og opefter (2 kl. og ned skulle 
blive og have vandkamp) fået at vide at de 
skulle med skolen i friluftsbadet.

Vi (3 kl. og opefter) blev hentet af bussen, og 
kørte ned til station. Hvorefter vi blev lukket ind 
nogle stykker af gangen, så omklædningsrum-
mene ikke blev overfyldt, selvom vi havde to 
extra omklædningsrum. Vi skulle tage vores ting 
med ud fra omklædningsrummene, sådan at der 
var plads til de næste. Folk skyndte sig at få en 
plads i en stol selvom der ikke var nok til alle. 

Der var både volleyballbane, sauna, rutsjebaner 
og vipper man kunne springe fra. Når folk havde 
fået en plads, tøvede de ikke med at invadere 
stedet. Folk rutsjede på rutsjebaner, sprang ned 
fra vipper og allerede i de første minutter, og le-
gede de med en masse forskellige badedyr og 
plader. Vi legede i to en halv time, hvorefter vi 
klassevis skulle rydde op og klæde om. 

Vi havde alle haft en helt fantastisk dag, og var 
trætte på vej hjemad. 

Da vi kom tilbage, havde vi lige en enkelt time, 
inden vi skulle hjem nogle med bus, andre hen-
tes og de sidste gik eller cyklede. 
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Skrevet af Klara og Freja, 6. klasse

Den 12 i 8 pakkede 3 - 8 klasse alt ba-
detøj og håndklæderne sammen og 
tog med bussen ud til friluftsbadet. Ef-
ter vi klassevis kom ind og havde klædt 
om var der bare sjov på programmet 
resten af dagen. Vi spang fra vipper 
og nogle gjorde det også selvom de 
var bange! Vi kørte også i rutsjebaner. 
Nogle spillede volleyball og død-bold. 
Vi lavede spring i vandet og legede 
med badedyr. Nogle få dykkede også. 
Der var også mange, der hoppede på 
trampolin, men der måtte kun være en 
af gangen så der var ikke så mange der 
hoppede. Nogle sad  også bare i sau-
naen for at få varmen. Nogle lå også 
og solede sig, men man skulle huske 
solcremen fordi solen stod højt på him-
len og brændte.

Vi havde madpakker med, vi spiste alle 
i friluftsbadet. Da det blev tid til at tage 
hjem. Klædte vi om. Vi var så mange 
at vi skulle have flere omklædningsrum 
for at nå det til tiden.. Efter vi alle hav-
de fået frisk tøj på, så duftede vi alle 
rigtig godt af klor vand. Vi kørte med 
bussen 2 busser hjem, hvor der efter 
6 - 8 klasse havde to timer mere mens 
de andre tog hjem med 12 bussen. Det 
var en hyggelig tur og vi nød det alle 
sammen. Bedste skoledag indtil vide-
re. 

DEN BEDSTE 
SKOLEDAG

...indtil videre
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Glimt
fra

SFO’EN
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KØBEN-
HAVN
8.klasse
på
studietur
til 
hoved-
staden

Onsdag
Vi startede med at vi skulle mødes på Give sta-
tion hvor vi skulle tage toget til Vejle, og derefter 
toget til København. Derefter gik vi hen til det 
sted vi skulle sove det hed Vesterbros kfum. Der 
var 1,5 km derhen det var lidt hårdt med vores 
bagage fordi, vi fik at vide vi ikke må tage kuf-
fert med men hvad gør vores klasselærer (Karin) 
hun tog selvfølgelig selv kuffert med - men nok 
om det.  Da vi ankommer uddeler vi hvem der 
skal med ned og handle, og hvem der lige vil-
le få pakket ud og slappet af og spillet lidt spil. 
Da de andre kom tilbage så satte vi maden på 
plads og derefter skulle vi ud og se Rundetår-
net, Storkespringvandet, Amalienborg og Kanal-
rundfart derefter skulle vi spise et sted der hed 
street food over på Halfstaløen god mad. deref-
ter slappet vi af og hvor der var aften kaffe og te 
og kage og derefter hed det godnat og i seng.

Torsdag
Vi blev vækket af Karin bankede på drengenes 
dør fordi de ikke hørte efter de havde låst døren 
men de kom da op. Vi spiste morgenmad og ef-
ter skulle vi smøre madpakke til en god lang tur. 
Vi skulle ud på YOu Know you bro en rundtur på 
Nørrebro. Derefter delte vi os op hvor der var 2 
museer den ene gik Mies far (Jan) med ind på og 
den anden gik Karin med ind på. Den ende man 
kunne vælge var Nationalmuseet og den anden 
var Ripley der var flest med inden i Ripley. Der-
efter havde noget tid på gågaden. Efter skulle vi 
i Folketinget hvor vi skulle være Politiker for en 
dag, hvor vi skulle tage nogle valg om kød,smør 
og ost skulle være dyrere, og om man skulle 
give lov til at lave genterapi. Det er noget hvor 
man bliver delt op i nogle partier værdig parti, 
protestpartiet og effekt partiet. Og så skulle vi 
uddybe og arbejde med det ,og til sidst skulle vi 
op og stemme om det. Og det vi stemte de fle-
ste var at kød,smør og ost ikke skulle blive dyre, 
fordi folk ville bare rejse til udlandet og købe det 
og så mister vi bare penge på det. Genterapi gav 
vi lov til for hvis der var et lille syg barn så kan 
man hjælpe, og hvis man har hukommelsestab 
eller er glemsom ville have hurtige respons ev-
ner, så kan man får det ved hjælp af genterapi 
vi ved dog ikke bivirkningerne endnu, men det 

Skrevet af ?

er også noget vi ville teste. Klokken blev 19:30 
og vi var godt sultne så vi skulle spise et sted 
der hed Strangas. Men der var ikke plads der 
hvor vi hentet maden og det regnede og blæste 
helt vildt så vi gik hjem med maden og derefter 
i seng.

Fredag
Stod op spiste morgenmad, smurte madpak-
ker pakket alle vores ting ned. Vi skulle ned på 
Hovedbanegården med alle vores ting hvor det 
blev låst inde så det ik blev stjålet. Derefter tog 
vi s-toget hen til Nørreport, og fra Nørreport tog 
vi metroen hen til Christianshavn, hvor vi gik hen 
til Christiania. Hvor vi fik den bedste rundvisning 
af en der hed Hanne. Hun var yngre end 80 æl-
dre end 60 og da vi kom pusherstreet så måtte
vi ikke have vores mobiler fordi der var der folk 
der handlet med hinanden. For da politiet kom 
så var alle personer væk det gik fra det ene øje-
blik et det andet øjeblik. Så var vi inde og se i et 
mini market i Christiania. Derefter gik vi hen til 
strøget hvor vi fik lov til at gå rundt og shoppe. 
Hvor der var to nævner ikke navne (Nicoline og 
Sofie) der gik forkert som endte ved nørreport 
men vi fandt tilbage igen derefter henter vi vores
bagage og tog toget til Give hvor vore forældre 
stod og tog imod os og så var det farvel
for denne gang.
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Skrevet af Sofie, Victor og 
Claes

Morgen 
Morgenvækning kl 7.00 med 
karins blide stemme og hvis vi 
ikke kunne stå så fik vi vand i 
hovedet derefter var der mor-
genmad kl 7:45 så vi havde 45 
min til at få noget tøj på og gjort 
os klar. Da vi så havde spist 
morgenmad så skulle vi videre 
til nørrebro hvor vi skulle gå en 
digital vandretur på 3 timer.

Know your bro 
Vi var på know your bo hvor vi 
gik en rigtig lang tur for og at 
svare på nogle spørgsmål som 
fx hvad for et køretøj bruger 
man mest på nørrebro osv. Vi 
så også natasjas grav og H.C 
Andersens grav vi var også 

rundt og se nogle kendte ste-
der fx assistens kirkegården, 
Dronning Louises Bro og Elme-
gade

Museum
Vi var på 2 forskellige museer 
fordi folk ville noget forskelligt. 
Der var nationalmuseet hvor 
man f.eks. kunne se de gyldne 
horn og det andet museum hed 
relish believe it or not hvor man 
kunne se historien om H. C An-
dersen og hvor man kunne se 
de fleste geniuss world record 
ting som den højeste mand i 
verden og et alien æg. Efter vi 
var færdige med og være p mu-
seum gik vi rundt på strøget i 
noget tid.

Politiker 
for en dag
Vi startede med at gå ind af en 
port ind til christiansborg hvor 
vi bagefterngik ud i biblioteks-
haven også da vi kom ind på 
christiansborg så skulle vi igen-
nem sikkerhedstjek hvor vi så 
skulle have sko,alt elektronik,-
tasker og bælte af og så blev 
vi vist nind i det rum hvor vi 
skulle starte spillet hvor vi skul-
le tage billeder af os selv også 
blev vi delt ind i 3 partigrupper 
(Process Partiet, Værdi Partiet 
og Effekt Partiet). Inden vi gik 
i gang med spillet så skulle vi 
rundt og se Christiansborg vi 
så for eksempel de tre grund-
love også inden vi gik ind i 
folketingssalen så så vi sund-
hedsministeren som kom ud 
af folketingssalen også gik vi 
ned i folketingssalen hvor der 
blev holdt møde om finans-
loven ved første behandling 
også da vi var færdig med og 

sidde inde i folketingssalen så 
gik vi ned for og spille og der 
var rigtigt mange ting derned 
der var en mini udgave af folke-
tingssalen og rum til været parti 
også små rum hvor man kun-
ne snakke med journalister og 
snakke med de andre partiers 
politikker og vi skulle behand-
le 2 lovforslag et om genterapi 
om det skulle gøres lovligt og 
ennom klima om smør,ost og 
kød skulle gøre dobbelt så dyrt 
også først der skulle vi snakke
med en masse eksperter også 
skulle vi til første behandling og 
der var der en fra været parti 
op og fortælle hvorfor de var 
for/imod også var der nogen 
fra de andre partier som der 
skulle stille spørgsmål til dem 
som holdt tale og der var både 
fra dem som skulle kigge på 
genterapi og klima og vi spank 
over 2 behanling fordi ellers 
vil det tage for lang tid også 
inden 3 behanling der var der 
nogen som skulle snakke med 
de andre partier også var der 
nogen som skulle snakke med 
jounalister også gik vi videre til 
3 behanling hvor vi skulle be-
stemme om vi var for/imod lov-
forlagne også var vi færdige ca 
kl 19:30 og vi startede kl.16.00
Aften: Da vi kom ud fra Christi-
ansborg, skulle vi have noget 
aftensmad som var på noget 
der hedder strangas hvor vi 
skulle have græsk gyros. Det 
var meningen at vi skulle finde 
et sted at spise vores mad men 
da det regnede så beslutede 
karin at vi skulle gå tilbage dertil 
hvor vi sov som var på vester-
bros kfum. Da vi havde spist 
måtte vi endeligt bare hygge 
og lave lige det vi ville indtil at 
vi skulle i seng. kl 22 hvor der 
blev sagt godnat.

KBH
Op-
level-
ser
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Jeg hedder Lisbeth Østergaard og jeg er så hel-
dig, at jeg er blevet en del af det fantastiske læ-
rerteam på Hedegård friskole. Jeg er 34 år, gift 
med Kristian og sammen har vi to dejlige børn; 
Mads på 5 og Iben på 3. Vi bor en gård uden for 
Thyregod, hvor vi nyder at have naturen omkring 
os og at gøre brug af de muligheder det giver. 

Jeg er uddannet fra Silkeborg seminarium i 2014 
med linjefagene musik, matematik og tysk. Efter 
8 år i folkeskolen har jeg fået lyst til at fortsætte 
mit lærerliv i de rammer der er på en friskole. 
Udover klasselærerfunktion i 2. klasse undervi-
ser jeg i mine linjefag og har derfor min daglige 
gang i mange af skolens klasser. Som forældre 
på skolen vil I også møde mig til morgensang, 
hvor jeg de fleste dage sidder bag klaveret og 
nyder at akkompagnere børnenes dejlige sang. 
Jeg synes allerede, jeg er faldet godt til på sko-
len og jeg værdsætter den gode stemning, der 
er på skolen med glade børn, som tager hånd 
om hinanden på tværs af alder og klasser.  

Privat fylder musikken også i mit liv og derud-
over bruger jeg min tid på min familie, at spille 
håndbold og kreative papirsysler. 

Jeg ser frem til at møde jer på skolen. 

Nye
ansigter
LIS-
BETH
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Efter at jeg snart et års tid har 
været her på skolen, er det vist 
på tide med en præsentation af 
mig selv. Jeg hedder Lene Pa-
hus Pedersen, er 42 år gammel 
og er gift med Jakob. Sammen 
har vi 4 børn på 15, 13, 9 og 7 
år. Jeg bor lige i nabolaget og 
mine børn går på Elkjærsko-
len, Søndermarksskolen og på 
Sydvestjyllands Efterskole. 
Jeg er uddannet i 2005 fra Jel-

ling Seminarium med linjefa-
gene matematik, idræt, natur/
teknik og håndarbejde. Jeg har 
tidligere været ansat på Vestre 
Skole i Grindsted, men med fire 
børn og en selvstændig mand, 
så har jeg de sidste år brugt 
min hverdag i hjemmet. I min 
fritid bruger jeg mange timer 
på at være taxi for mine børn 
og hjælpe til og overvære mine 
børns fritidsaktiviteter. Ellers 

holder jeg af at gå i haven og 
gå en lang tur..    
Jeg begyndte i januar 2022 på 
Hedegård med bla matema-
tik, engelsk og klasselærer i 2. 
kl. og matematik i 1. kl. I det-
te skoleår har jeg klasselærer-
funktion, matematik og natur/
teknik i 3. kl. og matematik og 
natur/teknik i 1. kl. Jeg ser frem 
til et godt samarbejde med kol-
leger elever samt forældre. 

Nye
ansigter

LENE
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Ny lærer her på skolen kan jeg 
vist ikke sige jeg er, men jeg er 
kommet tilbage efter at have 
været væk i et år. Jeg hedder 
Karina Østergaard Vingborg, 
er 42 år gammel og er gift med 
Tommy. Sammen har vi 3 børn.  
Vi bor i Give, hvor jeg elsker min 
have, gå lange ture og være 
sammen med familien. Derud-
over har jeg også altid gang i 
mange kreative sysler. 
 
Jeg har været på Hedegård 
friskole i 16 år og har altid ar-
bejdet primært i indskolingen. I 
år er jeg kommet tilbage som 
“dele-klasselærer” i 4. klasse 
sammen med Emil. Derudover 
har jeg fortælling med 1. og 2. 
klasse og 3. og 4. klasse, støt-
tetimer, DSA, samt historie og 
kristendom i 5. klasse. 

 Jeg er glad for at være 
tilbage, og glæder mig til at 
være en del af den spændende 
udvikling skolen er i gang med. 

Nye
ansigter
KARINA

BEDSTE
FORÆLDRE

DAGE

Skrevet af Sanda, 6. klasse

Det var bedsteforældredag Tirsdag og Onsdag. 
Tirsdag startede vi op med morgensang med 
sang og beskeder. Vi havde dansk hvor vi snak-
kede om aviser fx om vores bedsteforældre 
havde aviser da de var barn. Efter det havde vi 
pause hvor vi lavede lidt af hvert fx snakkede 
med bedsteforældre og spillede spil med dem. 
Efter pausen havde vi billedkunst og hjemkund-
skab. Jeg havde billedkunst hvor vi skulle teg-
ne hinanden. Pausen bestod af det samme som 
sidste pause hvor vi snakkede og spillede med 
bedsteforældre. Da pausen var slut havde vi hi-
storie hvor vi snakkede om barndommen fx at vi 
snakkede om vores bedsteforældres barndom 
og sammenlignede den med børnenes. Efter det 
var det matematik hvor vi arbejdede i bogen.

Onsdag. Vi startede med morgensang med sang 
og beskeder. Efter det havde vi tysk hvor vi lave-
de gæt og grimasser på tysk. Så havde vi pause 
hvor vi snakkede og spillede med bedsteforæl-
dre. Efter pausen var det dansk hvor vi lavede 
avisplancher. Efter dansk havde vi engelsk hvor 
vi lavede grammatip. Så fik vi pause igen hvor vi 
snakkede og spillede med vores bedsteforældre 
igen. Efter pause fik vi mattematik hvor vi spil-
lede kort.
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Bedsteforæl-
dre: Tirsdag
Skrevet af Thor og Ethan, 6. klasse

Tirsdag var den første bedsteforældredag. Dagen startede med 
at vi var i klasserne og læste i 20 m. Bagefter gik vi ud og mødte 
bedsteforældrene og forældre der lige var kommet. Så sang vi 
morgensang og gik ind i klasserne. Vi havde en dansk lektion 
hvor vi havde om aviser. Så havde vi 45 m forlænget frikvar-
ter hvor bedsteforældrene fik kaffe og kage. Bagefter havde vi 
madkundskab hvor vi lavede mexicanske pizzasnegle. Så hav-
de vi forlænget frikvarter med kaffe og kage igen. Bagefter hav-
de vi historie og vi arbejdede med hvordan det var at være børn 
i deres tid. Så sluttede vi af med afslutningssang under halvta-
get og kørte hjem.

Skoledage 
med ”Bedste”
Skrevet af Karla, Caroline og Thor

Da vi kom i skole startede alle med at tager deres bøger frem og 
aflevere deres mobiler, som vi gør hver dag og derefter begynde 
at læse, når klokken var 8:00. Efter man havde læst ligesom vi 
plejer i 20 minutters tid, skulle man tage sin sangbog og skulle 
gå ud under halvtaget og synge 2 til 3 sange med vores gode 
pianister Elsebeth og Lisbeth. Derefter skulle bedsteforældrene 
med os ind i klasserne og derefter skulle vi have vores normale 
timer men det var nok ikke helt normalt for vi havde forskellige 
lektioner som ikke som ikke var vores helt normale skema og 
timer og fx talte 6 klasse om hvordan aviser var dengang vores 
bedsteforældre havde dem. 

Bedsteforældrene kunne få kaffe og kage som 7. klasse havde 
lavet og man kunne også mobilepay til Støtteforeningen, som 
havde betalt 7. klasse for deres kage de havde lavet. Da klok-
ken slog 13:30 skulle vi sige farvel til bedsteforældredag. Da 
bedsteforældre var kørt fik de børnene resterne af kage.
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Til bedsteforældredag 
skulle vi have bedste-
forældrene i klassen. 

De kom med til at se 
os lave idræt og bag-
efter var farmor med 
min søster i to timer.

Noah, 2. klasse

Til bedsteforældredag 
skulle vi have bedste-
forældre med.
 
Vi skulle vise hvad vi 
lavede i timerne. 

Det var tirsdag og ons-
dag og der var kage til 
bedsteforældrene.

Emil, 2. klasse
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Skrevet af 1 klasse

Vi kan så godt lide når vores bedsteforældre 
kommer og er med i skole. Vi havde glædet os 
i mange dage inden og da det endelig blev tid, 
kunne vi næsten ikke vente, til de dukkede op til 
morgensang.

Det er altid dejligt når vores bedsteforældre er 
med i skole, for de synes vi er så gode, søde og 
dygtige.

Vi skulle blandt andet vise dukketeater sammen 
med børnehaveklassen, og selvom vi
lavede lidt fejl, så klappede de meget og fortalte 
os, at det havde været godt.

De var også med til idræt hvor vi skulle finde 
nogle poster og nogle af bedsteforældrene
kunne løbe lige så meget som os. Og så har vi 
længere frikvarterer når de er her, for de skal nå 
at have kaffe, meget kaffe :-)

Man kan altid få hjælp af sine bedsteforældre 
når de er med i skole og det kan vi godt lide.
Så vi glæder os til at det bliver bedsteforældre-
dag igen.

Vi kan 
godt li’
BEDSTE
FORÆL-
DRE

GRATISopmåling,rådgivningog leveringer enselvfølge!

KVALITETSTÆPPER
til små priser

Hjortsvangen 84 • 7323 Give • Tlf. 75 73 11 95
Åbningstider:Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00 • Lørdag kl. 10.00 - 13.00

• Vinyl • Tæpper
• Trægulve • Laminatgulve

• Linoleumsgulve
• Badeværelsesgulve

CARLE. HENRIKSEN
Tæpper & Gulve

Vi l T

GRATIS UDLÅN AF
TÆPPERENSER VED

KØB AF RENSEVÆSKE.
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Hvad var 
det nu 
det var 
med 
UGE 40?
Det har vi snakket en del om i 3. klasse. Faktisk 
så ved vi ret mange ting og det vil vi
gerne fortælle lidt om.

De voksne skal til Barcelona. Der skal de kigge 
på nogle skoler for at få nogle nye
gode ideér til, hvordan man laver skole. De skal 
blandt andet kigge på en skole, som
ikke har noget skema. Imens de er det, skal for-
ældrene passe på skolen sammen med besty-
relsen. Det er vi ikke helt helt sikre på, at de kan 
finde ud af, men vi har lovet, at vi opfører os
ekstra ordentligt. Vi tror faktisk, at det hele det 
nok skal gå. Vi glæder os til at prøve at gå i skole 
på en lidt anden måde.

Skrevet af 3. klasse

...og 3. klasse havde helt ret. I uge 40 tog hele 
personalegruppen på studietur til Barcelona. Her 
besøgte vi skolen Crea Nova Collegi. En sko-
le som på mange måder ligner vores, men som 
også adskiller sig fra vores hverdag. Det var et 
meget spændende besøg, hvor vi fik mulighed 
for at være nysgerrige på deres pædagogiske til-
gange både igennem deltagelse i undervisning, 
rundvisninger og samtaler med børn, som har 
deres skolehverdag på skolen og med persona-
let. Det blev til mange spændende oplevelser og 
givende samtaler om skole og pædagogiske til-

gange og ideer. Det blev ikke et farvel, da vi tog 
afsked, men et ”på gensyn” for begge skoler har 
et ønske om, at vi fortsætter samarbejdet - både 
imellem børnene, som kan udveksle læring og 
på personaleniveau, hvor vi måske kan få mu-
lighed for lærerudveksling og fortsat lærer af 
hinanden og fortsætte vores gode og spænden-
de samtaler. Vi skriver os ind i en fornem række 
af samarbejdspartnere, for skolen samarbejder 
også med skoler med Yale University og det er 
da med en vist stolthed, at man nu kan stå side 
om side med dem som samarbejdspartnere 
med Crea Nova Collegi.   

Udover skolebesøg fik vi også mulighed for at 
opleve den catalanske historie og besøge Salva-
dor Dali museet i Figueras og opleve de kringel-
krogede hjørner af den surrealistiske kunstners 
hjerne. 

Studieturen bød også på et tiltrængt kollegialt 
samvær og tid til at ryste flokken af ”gamle og 
garvede hedegårdere” sammen med nyere an-
sigter. Det blev således også til en masse dejli-
ge grin - på fællesskabets skole gælder tanken 
om at ”fællesskabet er det bedste fundament” 
for læring også for personalet og det var vidun-
derligt - ind imellem det stramt lagte program - 
også at have tiden til at grine sammen og skabe 
fælles minder. 

De oplevelser vi har haft og tiden til at have de 
pædagogiske samtaler ville vi ikke have haft, 
hvis det ikke var for bestyrelsen som støttede 
op og alle de seje forældre, som hjalp til med 
at holde hverdagshjulene kørende hjemme i He-
degård. Tusinde tak, for jeres store arbejd eog 
hjælp. Det er hele personalet meget taknemme-
lige for og vi føler os heldige over, at arbejde et 
sted, hvor vi i fællesskab får skabt både læring 
og muligheder.  

Skrevet af Linn
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”En gam-
mel rotte”&
ET HELT NYT 
SKOLEÅR
Selv en gammel og erfaren rot-
te som mig, kan blive helt og 
aldeles overvældet. Det kan 
faktisk være ganske overvæl-
dende at blive overvældet, hel-
digvis betyder det ikke, at jeg 
er blevet væltet omkuld -det 
skal der nu også en del til :-)

Men første del af skoleåret har 
faktisk været temmelig over-
vældende.

Kan nævne i flæng
Næsten ny skoleleder
Nye og næsten nye kolleger
Nye lokaler 
og ikke mindst
Ny klasse.

Når man nu som mig, og nok 
som de fleste, er et vanedyr, er 
det mange indtryk, der skal
bearbejdes og arbejdes med.
Heldigvis er det ret fantastiske 
ting, der er sket. Skolen er ble-
vet virkelig flot. At komme på 
arbejde til duften af nymale-
de vægge, nye, rene og glatte 
gulve og ikke mindst nye lofter 
med lige den helt rigtige ar-

bejdsbelysning, giver fornyet 
energi, men også lidt angst.

Lokalerne var helt tomme..
Alle skabe og reoler tømt og 
materialerne var pakket væk i 
papkasser. Alle de gamle op-
slagstavler var pillet ned og 
fjernet. Og ikke mange dage til 
at gøre lokalet hyggeligt, inden
eleverne mødte ind. Men man 
når det jo, som vi altid gør.Man-
dag morgen var lokalet klar til 
at 1. klasse kunne møde ind. 
Må dog med skam indrøm-
me, at der stadig gemmer sig 
2 papkasser bagerst i lokalet, 
jeg ikke helt har fået pakket ud 
endnu. Til gengæld er der kom-
met flotte nye opslagstavler op 
og den ene er lige nu dedikeret 
til elevernes mange farvestrå-
lende tegninger. Mit håb er, at 
når de nu har en hel tavle til de-
res ting, så bliver væggene ved 
med at være hvide længe end-
nu og ikke fyldt medderes små 
skriblerier.

At få ny leder og nye kolleger 
er spændende. Det er altid dej-

ligt at få et nyt pust på lærer-
værelset. De kommer med nye 
måder at gøre tingene på og 
nye ideer. Det er sundt for en 
gammel rotte som mig, selvom 
jeg godt kan blive lidt forpustet 
af at skulle følge med. Men hel-
digvis er det ok lige at bremse 
op og trække vejret.

Apropo forpustet. At jeg i år har 
fået en flok lopper i 1. klasse er 
med til at holde mig i form. Jeg 
har før haft de helt små klasser, 
men det er længe siden, så jeg 
lærer hele tiden nye ting. Jeg 
er snart ved at være opdateret 
med hensyn til spil, legetøj og 
sprog, så børnebørn kom bare 
an...

Lige om lidt er en fjerdedel af 
året gået og tingene, vanerne 
og rutinerne er ved at være på
plads. Der skal nu nok dukke et 
eller andet op, som vender det 
hele lidt på hovedet for en
tid, sådan er det altid, vi arbej-
der jo med børn :-)

Skrevet af Marianne
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