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Udflugten til skøjtebanen 

Kære forældre på Freja skolen,  

Fredag d. 8. februar, traditionen tro, satte samtlige ele-
ver og lærere kursen mod Holbæk, nærmere bestemt 
skøjtebanen IsRosen. 

Banen ejes af Holbæk Kommune, og bestyres af Side-
sporet. Banen består af to baner: én til “friløb” og én til 
ishockey. Banens samlede areal udgør 1700 kvm. Ud 
over de to baner er der også en overdækket kiosk/
serviceområde, hvor man kan stå i læ for kulden, mens 
man får sig en kop varm chokolade, juice, forskellig 
slags slik og søde sager.  

Allerede fra morgenstunden var humøret helt i top og 
forventningerne store. De små klasser fulgtes med deres 
klasselærere, imens de ældste drog afsted på egen 
hånd.  Da vi ankom var eleverne ivrige efter at komme 
på isen; dem der havde medbragt egne skøjter var de 
første, imens os der skulle leje måtte vente tålmodigt i 
kø. De næste 2 timer blev der løbet, danset, vraltet... ja 
sågar hoppet rundt på isen, til den store guldmedalje—til 
fryd og glæde for alle. Den kolde vind og kulden fra isen 
gjorde ikke den store forskel, da alle havde husket at 
iklæde sig godt med varmt, fra top til tå.  

Så skulle man tro at dagen 
ikke kunne blive bedre....... 
meeeeen, da vi efter et par 
timer havde fået opbygget 
en god appetit og herefter 
spist vores medbragte mad-
pakker, blev der disket op 
med det store kagebord. Der 

blev serveret muffins i forskellige varianter, pandekager 
i alle regnbuens farver og en masse andet godt......og til 
lærerene var der også kaffe og the ad libitum. Et kæmpe 
tusind tak til jer forældre, der brugte timer i køkkenet for 
at bage og dermed sætte prikken over i'et på denne 
skønne og sidste dag før vinterferien - som vi håber at I 
alle fik nyt i fulde drag. 

- Martin 

Fastsættelse af Påsken 

Påsken ligger ikke fast i kalenderen - så hvordan finder 
vi så ud af hvornår den falder? 

’på den første søndag efter første fuldmåne efter forårs-
jævndøgn’ 

Det er altid fuldmåne mellem Palmesøndag og Påske-
søndag - tidligst d. 22. marts, senest d. 25. april 

Så i 2019 falder påsken dermed sent på året. 

- Lis 



Arbejdslørdag d. 30 marts  

Kære forældre  

Så nærmer vi os d. 30. marts, hvor arbejdslørdagen star-
ter kl. 10 

Vi glæder os meget og har lavet en liste over opgaver vi 
gerne vil have løst. Hvis I allerede kan se, der er noget I 
gerne vil lave så skriv til mig: lis@kiselgaarden.dk - el-
lers fordeler vi opgaver på selve dagen. 

Det er en foreløbig liste, så der kommer helt sikkert flere 
opgaver til; dem tager vi på dagen. 

Hvis I ikke kan komme den dag, men gerne vil lave no-
get en anden dag, så skriv til mig. 

Det er sådan, at hvis man ikke vil lave noget overhove-
det, skal der betales 500kr til skoleforeningens konto: 
8401 1009358 - husk navn og klasse. 

Vi anbefaler meget at komme - det er en god måde at 
møde andre forældre og der er tid til snak. Det er også 
vigtigt for børnene, at de oplever, at deres forældre vil 
gøre en indsats for skolens vedligehold. Børn er velkom-
men, men der er ingen pasningsordning med mindre vi 
selv laver en.  

Vi foreslår, at der bliver medbragt mad til fælles spisning 
- også gerne kage og kaffe. 

Medbring meget gerne eget værktøj. 

På gensyn  

Vedligeholdsmandatet: 

Louise, Aleksander og Lis 

 

Foreløbig arbejdsliste: 

(Input til listen sendes til: lis@kiselgaarden.dk) 

Salen: 

¶ Byg en ramme til gardinophænget (skitse Loui-
se). 

¶ Nyt forhæng (Edita). 
¶ Puds vinduer. 

SFO: 

¶ Fastmonter smalt bord til væg. 
¶ Monterer ny liste ved vask. 
¶ Monterer vaskbar plade ved vask. 
¶ Sæt 2 hyldeknægte op ved hylde. 
¶ Isolering af uderum ved knagerækker. 
¶ Puds vinduer. 
¶ Mål ”rammen” ved taget rød. 
¶ Havehuset – sæt tagplade på. 
¶ Havehuset – mal træværk rødt. 
¶ Mal stolper/legeredskab rødt. 
¶ Lav hegn bag drivhus.  
¶ Ryd op i bede foran drivhus – nyt jord. 
¶ Borgen/tårnet – gør den sikker (ideoplæg Ale-

xander) 
¶ Flyt de to små huse til parkour banen – mal dem 

røde.  
¶ Byg to små arbejdsborder i bålhus. 
¶ Hug brænde op. 
¶ Hegn af ”stolper” – lav det eller fjern det.  

Indendørs 

Nedenunder:  

¶ Mal hoveddør på begge sider, samt karme – 
rødt. 

¶ Lav ”klasseskilte” i træ. 
¶ Byg en ramme til gardinophæng i 4 klasse. Sy 

nyt gardin. 
1. sal: 

¶ Sæt liste på hjørnekant ved podie. 
¶ Mal podie. 
¶ Lav 2 styk hynder til væg (Louise). 
¶ Sy nyt gardin til køkken – grønt. 
¶ Mail trappeopgang – hvidt. 

 

 

 



Lille skriv fra musiklæreren 

Nattergalekoret (3.-4. klasse) 

Til forårsbasaren kommer nattergalekoret til at optræde . 
Vi har arbejdet med korte sange, som ikke er så teksttun-
ge, men derimod giver mulighed for at lege med forskel-
lige elementer - så som klappede rytmer, enkelt bo-
dypercussion, kanon og bevægelse. Genremæssigt har vi 
sunget sange fra forskellige perioder, på både dansk, 
engelsk og fransk. At synge på forskellige sprog styrker 
barnets sprogøre og det mærkes tydeligt, at eleverne er 
gode til at efterligne fremmede lyde fra andre sprog end 
dansk. Vi glæder os til at vise et lille udpluk af det var 
har arbejdet med til basaren.  

Svanekoret (5.-9. klasse) 

Til sommerafslutningen forbereder vi i Svanekoret en 
koroptræden med genremæssig bredde. Vi har sunget på 
både dansk, fransk og engelsk og har snakket en del om 
betydningen af sangene, som af og til berører nogle dy-
be og seriøse emner, der også vedrører nutidige proble-
matikker. Vi vil i foråret arbejde med flerstemmig sang 
og udvælge et spændende program til sommerafslutnin-
gens koncert. Til forårsbasaren holder svanekoret fri, da 
de kort før jul havde en stor optræden i forbindelse med 
julespillet.  

Violin 

På Freja skolen spiller eleverne violin i to år, og jeg har i 
år endnu engang haft fornøjelsen af at starte med et nyt 
hold, nemlig 3. klasse. Når man spillet violin er der en 
hel del motorisk, hvor venstre og højre hjernehalvdel 
skal arbejde sammen. Derudover skærper violinspillet 
også barnets hørelse, finmotorik og koncentrationsevne. 
I violintimerne laver vi bueøvelser, strøgøvelser, imitati-
on, hvor eleven efterligner lærerens spil, kappeøvelser, 
sang, spil akkompagneret af klaver og sidst er vi i 3. 
klasse begyndt at spille med fingre på strengene. Vi for-
bereder en lille violinoptræden til forårsbasaren.  

- Miriam 
 

Børnehaveklassen 
Vi har haft travlt med at sy fugle af filt og lære kunsten 
at nålefilte uld på til vinger og øjne.  

Vi fandt skabeloner frem til katte og masker og der er 
gang i klip og klister. Ellers er der gang i klipning af 
skum som bruges til indmad i deres puder og legetøjsdag 
er lykken. 

- Lise 

Basargruppemøde 
Der skal gøres opmærksom på, at der er møde for ba-
sargruppen  mandag d. 11. marts, kl. 17 

- Lis 



Astronomi 
I 7. klasse er astronomiperioden forsat og eleverne har arbejdet med at skrive en selvstændig opgave om et eller 
andet fænomen i universet. Opgaven har været tre-delt: en skriftlig opgave, en mundtlig formidling og endelig et 
produkt i form af en planche, en planet, et landskab eller noget helt femte. Det har været spændende for os hver 
dag at starte med at høre et oplæg, og alle har taget notater til hver fremlæggelse og skrevet disse ind i hovedfags-
hæftet. Dagen efter har vi kort resumeret, hvad den foregående dags oplæg omhandle, og så har vi hørt dagens op-
læg … Vi er alle blevet klogere.  

Tirsdag d.12. marts tager klassen igen på astronomisk ekspedition. Vi skal undervises og rundvises på Tycho Brahe 
Planetariet i København.  

På forårsbasaren udstiller klassen deres forskellige produkter. Og en del af eleverne passer udstillingen, og vil gerne 
besvare eventuelle spørgsmål. 

I det følgende bringes et udvalg af nogle af opgaverne: 

- Rie 



- Oliver, 7. klasse 



Forårsbasar lørdag d. 6. April 
Kl: 10-15: 

Vi starter med elevoptræden i salen kl.10-11.  

Derefter er der små arbejdende værksteder i klasseloka-
ler:  

1.kl. Fiskedam  

2.kl./4.kl. Ponpon-kyllinger 

3.kl. Påskeværksted  

Elevudstilling i overetagen 

Der arbejdes i basargruppen med at lave loppemarked.  

Mere info følger snarest.  

Desuden stort kaffe/kagebord i Alfehaven og i overeta-
gen.  

Alle forældre bedes bidrage med: 

4 smågaver pr. barn til fiskedam 

Kage, boller eller andet til kaffe/te/kagebordet 

Lister sættes op i indgangen d. 21. marts og her skriver 
hver forældre sig på. 

Garnrester til kyllinger ønskes.  

 

Vi glæder os til en dejlig dag.  

Kollegiet og basargruppen 

 

- Sebastian, 7. klasse 



Fastelavn er mit navn... 
Mandag d. 4. marts var ikke blot en helt almindelig man-
dag. Morgenstunden begyndte med, at der dukkede en 
masse flot udklædte elever op. Det myldrede ind på sko-
len med alt fra fabeldyr og eventyrfigurer til bibelske folk 
og vikinger, samt romere og opdagelsesrejsende. Faste-
lavnsmandag er en særlig dag med en god og dejlig 
stemning. 

Tønderne blev gjort klar—og Keld, vores pedel, hang dem 
op i skolegården. Så var det tid til tøndeslagning – der 
blev slået godt til tønderne, og nogle slog igennem som 
kattekonger og –droninger. 

Efter det sukkerholdige indhold af fastelavnstønderne var 
blevet indsamlet og fordelt på retfærdigvis, blev de for-
skellige kattekonger og –droninger kåret i salen, og alle 
fik fastelavnsboller og varm kakao.  

Efterfølgende var der fastelavnslege og -spags med hu-
jen, løben og højt humør i salen. Stemningen var høj og 
munter hos både elever og lærere.   

- Robert 

Fakta om fastelavn 

Fastelavnssøndag ligger altid syv uger før påskedag, der 
falder den første søndag efter den første fuldmåne efter 
forårsjævndøgn. Det betyder i praksis, at det er faste-
lavnssøndag mellem den 1. februar og den 7. marts.  

Fastelavn kommer af det plattyske "vaste lavent" eller 
"fastelabend", der begge betyder aftenen inden fasten. 
Karneval derimod stammer fra latin "carne vale", der be-
tyder "farvel til kødet" altså igen en henvisning til den 40 
dage lange faste, som starter lige efter fastelavn.  

I dag er børnene udklædte som seje riddere, søde prin-
sesser, stærke superhelte og selvstændige indianerpiger 
til fastelavn. Dengang fastelavnsfesterne var for voksne, 
klædte man sig ud som bjørn, djævel eller noget andet 
farligt for at skræmme det onde væk.  

Fastelavnsoptog har også gennem alle tider og stadigvæk 
været en stor del af fastelavnsfejringen i mange lande, 
både i Europa og i andre verdensdele. Mest kendt er nok 
karnevallet i Rio, hvor de store rober er skiftet ud med 
små bikinier.  

I dag er fastelavnssøndag og fastelavnsmandag de to 
dage, hvor børnene slår katten af tønden ved diverse 
arrangementer i skoler, børnehaver, sportsklubber og så 
videre.  Dagene kaldes også flæskesøndag og flæske-
mandag, da det var de to sidste dage inden påske, hvor 
man måtte spise det fede flæsk og alt det andet kød, 
som man skal holde sig fra i fasten.  

- (kristendom.dk, 5/2 2016) 

 



ALLE INDLÆG OG FORSLAG TIL NYHEDSBREVET MODTAGES MED KYSHÅND. 

DETTE NYHEDSBREV ER TÆNKT SOM EN ÅBEN KOMMUNIUKATIONSVEJ FOR ALLE, DER HAR RELATI-
ON TIL FREJA SKOLEN: LÆRERKOLLEGIE, FORÆLDRE OG ELVER, SAMT LEDELSE OG BESTYRELSE, TILLI-
GE ANDET GODTFOLK. 

RET VENLIGST HENVENDELSE PÅ NEDSTÅENDE KONTAKT Ź 
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