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Morgensang 
På opfordring bringes her en liste over, hvad de  
unge sangfugle (eleverne) synger til morgen-
samling i løbet af 1. halv 2019: 

 Uge: 

10: Det er i dag et vejr 

11: Når vinteren rinder i grøft og grav 

12: Når kommer Våren vel? 

13: Godmorgen lille land 

14: Se nu stiger solen 

15: Op, al den ting, som Gud har gjort 

17: Hør den lille stær 

18: Kom Maj du søde milde 

19: Jeg ved en lærkerede 

20: Vort modersmål er dejligt 

21: Danmark nu blunder 

22: Og det var en skærsommerdag 

23: I Østen stiger solen op 

24: Jeg er havren 

25: Roselill og hendes moder 

- Robert 

 

Loppemarked til sommerfe-
sten 

I basarudvalget har vi besluttet at genoplive en 

gammel tradition om, at lave loppemarked i 

forbindelse med sommerfesten lørdag d. 27. 

juni. Vi laver auktion over de bedste effekter. 

En uge før sommerfesten kan I aflevere effekter 

til loppemarkedet, men begynd allerede nu at 

sætte ting fra, så vi får mange gode og spæn-

dende ting. 

Nærmere information følger i form af program  

for festlighederne, samt tidspunkt for indleve-

ring af effekter til loppemarkedet. 

  

På basarudvalgets vegne 

Eskild 



Ny hjemmeside 
Freja skolen har fået ny hjemmeside. Det er bl.a. 

det jeg er blevet ansat til at være tovholder på og 

gennemføre i egenskab af kommunikationsmed-

arbejder. 

Bag hjemmesiden - som den fremstår nu - er 

der gjort nogle tanker, især visuelt og ind-

holdsmæssigt. 

Udover at være et lettere avanceret visitkort 

med praktiske informationer, skal hjemmesi-

den også kunne formidle. Men hvad skal den 

formidle og hvordan? 

Foruden praktiske informationer som kon-

taktoplysninger, i form telefonnumre og emai-

ladresser, er intentionen med hjemmesiden og-

så at formilde grundessens i Rudolf Steiners 

tænkning umiddelbart og let tilgængeligt. Der-

for fokuseres der på de tre grundlæggende kar-

dinalpunkter, som udgør Rudolf Steiners filosofi 

og Waldorfpædagogikken: dannelse, bæredyg-

tighed og sammenhængskraft.  

 

Det har derfor været vigtigt – især i det visuel-

le og billedelig – at formilde dette med fotos, 

som udtrykker det kreative og praktiske, samt 

også det boglige og dannelsesmæssige. Samti-

dig har det også været vigtigt at visualisere dele-

ne i helheden: skolen, børnehaveklassen, vug-

gestue og børnehave, samt SFO’en.  

Alt dette tilsammen skulle gerne formilde-  i ord 

og billeder—samarbejdet og sammenhængen 

mellem delene i helhed, tillige fysisk geografisk, 

samt især undervisningsmæssigt og mentalt: 

hånden og ånden. 

Summa summarum, er hjemmesiden blevet 

struktureret ud fra ideen om at fremhæve rele-

vansen af Steiners filosofi og pædagogik for det 

21. århundred. 

Rent praktisk er hjemmesiden også blevet opda-

teret i forhold til at være meget mere brugerven-

lig via adgang med smartphone og tablet, da 

mange også ankommer til hjemmesiden via dis-

se apparater. 

I forbindelse med udviklingen af, arbejdet med 

og opsætningen af den nye hjemmeside har jeg 

benyttet mig af nogle samarbejdspartnere. Mor-

ten Stavnsborg fra I-strategi i Holbæk, som har 

hjulpet med den tekniske del af opsætningen og 

bagvedliggende værktøjer; mest markant, i form 

af, en kontaktformular i forhold til besøg og op-

tagelse på skolen. Søren Wiberg fra bestyrelsen i 

forbindelse med indledende sparring og billed-

materiale, samt fotograf Jess Lycoops i forhold 

til at få lavet nogle tidssvarende portrætfotos af 

lærerkollegiet – disse fotos er undervejs, da vi 

skal have enderne til at mødes mellem lærerger-

ningen og tid til fotografering. 

I det hele taget udtrykker hjemmesiden - og har 

skabt - et noget mere opdateret image for Freja 

Skolen. Hvilket vi forhåbentligt kan høste frug-

terne af i den kommende tid og fremover. 

Skolens hjemmeside er også en kommunikati-

onsvej for Freja Skolen; og vi har et ’Aktuelt’-

felt på forsiden, hvor vi løbende opdaterer med 

det vigtigste og mest relevante – så alle opfor-

dres til jævnligt at tjekke denne del af hjemme-

siden for vigtige informationer: www.freja-

skolen.dk 

- Robert 



Geografi i 5. -6. klasse 
I 5. – 6. klasse har vi arbejdet med geografi. 
Børnene har hver især lavet en opgave om et 
selvvagt land i Europa. 

Opgaven var skriftlig og skulle fremlægges 
mundtlig i klassen. 

Med venlig hilsen 

Tatjana 

 

Skotland 

Skotland er en del af Storbritannien sammen 

med England, Wales og Nordirland, men er et 

selvstyrende land. Skotlands areal er på 78.782 

km2. Hovedstaden i Skotland hedder Edin-

burgh. I Skotland taler de både engelsk og 

skotsk, men de fleste taler engelsk. I Skotland 

bor der 5,373 millioner indbyggere. 

 Mændene i Skotland går med kilt som er en 

slags nederdel. Skotlands nationalinstrument 

er sækkepiben. Skotland er meget berømt for 

deres whisky, som de eksporterer rundt i ver-

den. De er også meget kendt for deres verdens-

berømte sø Loch ness, som er 56 kvadratkilo-

meter stor, som svarer til 7800 fodboldbaner. 

Skotlands nationalret er Haggis, som består af 

hakket indmad, f.eks. hjerte, lever, lunger, som 

er blandet med, havregryn, nyrefedt, krydderier 

og salt. Deres nationaldessert er Cranachan 

som er lavet af fløde, honning, whisky, trane-

bær og havregryn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Skotlands nordlige højland er maksimal tem-

peraturen 17 grader i højsommeren, om vinte-

ren er gennemsnitstemperaturen 4 grader. 

Skotland ligger i det tempererede klimabælte. 

En fjerdedel af landet er opdyrket med korn og 

grønsager. De har mange får oppe i højlandet, 

det er fordi der er mange klipper. 

 Skotland tjener mange penge på turister, som 

gerne vil se deres natur i højlandet, smage de-

res whisky og lytte til sækkepibemusik. De tror 

på det samme som os, nemlig kristendommen. 

I Skotlands skoler bærer eleverne uniform. I 

1300-tallet blev enhjørningen Skotlands natio-

naldyr.  

Jeg kan godt 

lide Skotland, 

pga. deres 

højlandsna-

tur.  

- Hjalte         

5. klasse 



Arbejdslørdagen 31. marts 2019 
  

Tak til de mange forældre, der mødte op i lørdags. Vi var særlig heldige med vejret, så derfor den 

store interesse med udendørsopgaver. Det var dejligt at se hvor mange, der havde taget deres 

børn med. Det er noget af ideen med disse lørdage: at jeres børn oplever, at det er rart at være 

med til, at skolen lige får et løft med maling, oprydning i haven, rengøring forskellige steder. 

Det var også godt med puste æg, malning og pandekager. 

Der var rigtig mange, som har skrevet til mig om de kunne komme, eller ikke komme, og at de så 

ville komme en anden dag; dette har jeg så meldt tilbage med manglende opgaver, nogle har også 

betalt for deres fravær. 

Vi kom ikke så langt med cykelskuret og klatretårnet - det er nok for store opgaver på en arbejds-

lørdag. Så hvis der er frivillige forældre, der har mod på at fortsætte arbejdet, kommer jeg gerne 

på skolen og låser op til værktøj ect. I kan sende en mail til lis@kiselgaarden.dk - så kan vi aftale 

tid. 

 

Vores næste arbejdsdag vil være den første uge i sommerferien. Når vi nærmer os tiden vil der 

blive sendt en opgaveliste ud og I kan melde tilbage på lignende måde. 

Den tradition med forældrearbejde har altid været en del af skolen, vi ser det også meget - ud 

over arbejdet -, som en platform for at mødes med forældre fra alle klasser og styrke sammenhol-

det omkring skolen og alle involverede. 

På vegne af vedligeholdelsesgruppen  

Aleksander, Louise og Lis 

mailto:lis@kiselgaarden.dk


ALLE INDLÆG OG FORSLAG TIL NYHEDSBREVET ER MEGET VELKOMNE.  

DETTE NYHEDSBREV ER TÆNKT SOM EN ÅBEN KOMMUNIUKATIONSVEJ FOR 

ALLE, DER HAR RELATION TIL FREJA SKOLEN: LÆRERKOLLEGIE, FORÆLDRE 

OG ELVER, SAMT LEDELSE OG BESTYRELSE, TILLIGE ANDET GODTFOLK. 

RET VENLIGST HENVENDELSE PÅ NEDSTÅENDE KONTAKT:  

Redaktion: 

Robert Holmquist 

Kommunikation og administration 

adm@freja-skolen.dk

Nye indlæg til nyhedsbrevet modtages med kyshånd! 

Vi lader billedet stå: 

- Udsigt fra Kiselgaarden: Lis 

mailto:adm@freja-skolen.dk

