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Kalejdoskopet 
  -  Nyhedsbrev for Freja Skolen - 

#9—2019 

Highlights i dette nummer: 
 Tilbud om musikundervisning på skolen, side 2 

 Luciaoptog, side 4 

 Vigtige datoer, side 2 

Brobygningsforløb 
9. klasse har været i et brobygningsforløb på 

Michaelskolen. Det var de i dagene fra den 18.-

20. november. 

Brobygningsforløbet er en god mulighed for at 

opleve undervisningen et andet sted, samtidig 

med det var en praktisk introduktion til den 

Steiner-HF, som Michaelskolen tilbyder. 

Eleverne fra Freja Skolen fulgte i disse dage så-

ledes undervisningen i 9., 10, og 11. klasse med 

fagene: idræt, matematik, eurytmi, geografi, 

engelsk, orkester og dansk. 

Vores elever blev taget godt i mod af en livlig 

klasse og imødekommende, inkluderende lære-

re. 

Ud over den undervisningsmæssige og menne-

skelige erfaring, erfarede eleverne også - i prak-

tisk kontakt med den offentlige kollektive 

transport -, at denne kunne forbedres. 

Med alderen kommer en vis ro – bed eleverne 

fra Freja Skolen mærke i, da de fulgte undervis-

ning på HF-niveau (10. og 11. klasse). 

Eleverne fra Freja Skolen vendte efter brobyg-

ningsforløbet tilbage med den klare opfattelse, 

at de ingen problemer har med at følge det fag-

lige niveau. 

- Gisela 

 

Julebasar 2019 

Vores julebasar den 30. november gik fremra-
gende. Matriklen var fyldt med elever, forældre 
og gæster udefra. De kunne glædes over elevop-
træden, snobrød og gløgg i gården, fiskedam, 
salg af husflid, mulighed for at lave egen julede-
koration, og i pauserne kunne de få dejlig mad i 
restauranten og lækre kager i caféen. Dagen 
forløb flot, der var god stemning, og efterføl-
gende optælling af kontanter og mobilepay for-
talte at vi har haft en omsætning på godt 
13.000 kr. Et flot resultat! En del af disse penge 
vil vi bruge til at sørge for at der bliver lagt 
vand ind til håndvask og toilet i børnehaveklas-
sen. Børnene i SFO’en har også deres gang i lo-
kalet to eftermiddage om ugen, så det vil kom-
me mange af skolens børn til gode. 

 

Tak for en dejlig dag og for godt fremmøde. Vi 
glæder os til næste basar til foråret. 

 

Basarudvalget ønsker alle en glædelig jul og et 
godt nytår. 

- Bente 
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Kære forældre 

 

Har jeres barn lyst til at blive undervist i et instrument?  

Det kan I med Mikkels Musikskole på jeres skole. 

 

Hos Mikkels Musikskole er der altid inkluderet en gratis 

og uforpligtende prøvetime! 

De dygtige undervisere kan tilbyde undervisning i 

Sang, guitar, bas, klaver, ukulele, trommer (muligvis 

violin - meld jer på og så ser vi på det) 

 

 

OBS: Det kræver minimum 8 elever for at vi kan starte 

et hold op. 

 

Sådan melder du dit barn til en gratis 

prøvetime 

Klik her for at åbne tilmelding  

*Deadline for tilmelding er  6. Januar 2020* 

 

Undervisningen foregår efter skoletid. Det betyder, at 

eleverne f.eks. kan gå til og fra musikundervisning uden 

at skulle forlade SFO’en. 

 

Mikkels Musikskole  tilbyder interesserede nye elever en 

gratis og uforpligtende prøvetime á 20 minutter. Efter 

prøvetimen kan man købe 10 undervisningsgange af 

henholdsvis 20, 30 eller 60 minutters varighed. I binder 

jer således kun for en kort periode ad gangen. 

 

Priser: 

Prøvetime á 20 minutter: Gratis og uforpligtende 

10x 20 minutters undervisning: 1500,- 

10x 30 minutters undervisning: 1990,- 

10x 60 minutters undervisning: 2900,- 

 

Undervisningsdagene fastlægges afhængigt af antallet 

af tilmeldte og af det valgte instrument. 

Vi anbefaler at eleverne anskaffer sig sit eget 

instrument. Vi tilbyder køb og leje af instrumenter til 

gode priser. Se vores priser her. 

 

Alle er velkomne til en gratis og uforpligtende 

prøvetime. 

Læs mere om vores musikskole på 

www.mikkelsmusikskole.dk 

 

https://tilmelding.mikkelsmusikskole.dk/iframes/enrollments/

new  

Vigtige datoer: 
 Fredag d. 20. december: Juleafslutning i klas-

serne 

 23. december– 5. januar: Juleferie – SFO luk-

ket 

 Mandag d. 6. januar: 1. skoledag i det nye år  

 10. – 14. februar: Vinterferie  

 

Se i øvrigt skolens kalender: 

https://freja-skolen.dk/calender/  

https://tilmelding.mikkelsmusikskole.dk/iframes/enrollments/new
https://tilmelding.mikkelsmusikskole.dk/iframes/enrollments/new
https://tilmelding.mikkelsmusikskole.dk/iframes/enrollments/new
https://freja-skolen.dk/calender/
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Skoledage i hverdag og fest  
J U L E B A S A R E N var med smukt solskin, 
glade børn og forældre, lækker mad og fantasti-
ske kager, fristende butikker, fiskedamme og 
bål, samt 
en S U P E R koncert med musik og sang lige fra 
traditionelle julesange, vikinge-stavrim til Da-
vid Bowie. Det var en fest, som musiklærer Joel, 
violinlærer Louise, og klasselærerne Astrid, 
Marcus og Martin var dynamo for. 
I hverdagen er morgensamlingen en grundfast 
del af vores start på dagen - i fællesskab, roligt, 
stemningsfuldt og med lungers kraft fremsiger 
vi vores vers anført af skoleleder Gisela som 
tænder tre stearinlys. Vi siger forenet i Salen: 

 
Det skønne beundre, 
det sande beskytte, 

det ædle beære, 
det gode beslutte. 

Det fører os mennesker i livet til målet,  
i handling til retfærd, 

i følen til freden, 
i tanken til lyset. 

Og lærer os tillid til guddommens virke, 
i alting som er, 
i verdens alt, 

i sjælens grund. 
 

Efterfølgende synger vi én eller to sange og går 
herefter til undervisning i klasserne. 
 
Det når næsten ikke at blive hverdag, førend vo-
res næste fest, A D V E N T S SP I R A L E N,  
skal fejres i Salen - gennemføres af elever og 
skolens voksne ved at alle går ind i den smukke 
gran og rose pyntede adventsspiral. Alle børn og 
voksne, én ad gangen, bærende med et hvidt lys 
i et smukt rødt æble, -. Dette hvide lys skal tæn-
des ved det store hvide lys i spiralens midte, når 
man har gået hele den snoede vej ind i advents-
spiralen. Herefter sættes æblet med lyset ved 
siden af roser og gran, og man går roligt ud af 
adventsspiralen igen. Hele ritualet akkompag-
neres af meget smuk klavermusik fremført af en 
elev i 9.kl. 
   
I hverdagen summer det af liv og aktivitet i klas-
serne, der er meget som skal læres - det boglige, 
det håndværksmæssige og det kunstneriske! Og, 
så skal alle elever have det godt med hinanden i 
klasserne - dét arbejder pædagoger og lærere 
dagligt med, i samarbejde med alle forældre til 
børnene ved Freja Skolen. Der skal lyttes, og der 
skal arbejdes med problemstillinger, større eller 
mindre, som uvilkårligt vil opstå, når mange 
børn og unge skal være sammen i en hverdag på 
en skole - en meget unik skole, vores skole - 

Freja Skolen. 
 
Vi ser allerede frem til den næste fest, - i hver-
dagen! Morgensamlingerne lige inden juleferien 
som starter fredag 20.december. Eleverne, den-
ne fredag, har undervisning og juleafslutning 
med egen klasselærer ind til kl. 12.25. 
 

- Bettina 

Børnehaveklassen 
 

Så kom vi så langt og der svedes over syning 
samt indpakning og øvning af første kommende 
optræden for  forældre i klassen.  

Vi havde en  smuk og fantastisk adventsspiral 
sammen med Alfehaven, og har været på hygge-
ligt besøg hjemme hos Asger, hvor vi også lave-
de forsøg som gav levende mælk .  

Vi ser frem til vores fælles juleafslutning med 
Alfehaven  

De bedste julehilsner.  

- Lise 
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SFO 
Kære forældre.  

Tak for fin oprydning i vores område omkring 
SFO’en ved julebasaren, og tak for alles indsats 
for at gøre dagen speciel! 

Lis har lagt T-shirts, som er hængt op i indgan-
gen i skolen og der står en pose i SFO-
indgangen, hvis man søger en speciel farve; 
pengene går til en donation, som man kan læse 
om i indgangen. 

Vi vil gerne sige velkommen til Kristian, der er i 
vikarindkøring. Han er allerede et hit hos fod-
bolddrengene.  

Alle i SFO’en ønsker jer en glædelig jul og godt 
nytår! 

- Lise  

Luciaoptog 
I den mørke vintertid er der en ekstra oplysende 

begivenhed i den ellers så lysfulde julemåned 

december: Luciaoptoget. 

I år fandt denne tilbagevendende begivenhed 

sted på skolen den 13. december. Det var 4. 

klasse der havde påtaget sig opgaven at øve og 

udføre et Luciaoptog, under kyndig vejledning 

af deres klasselærer Martin. 

Første del af det smukke og yndefulde Lucia-

optog drog igennem overetagen kl. 8:45 i den 

spæde lysning over markerne. Luciaoptoget 

fandt vej igennem samtlige klasselokaler. Pro-

cessionen begav sig efterfølgende ned af trap-

perne og gik sin procession gennem undereta-

gens klasselokaler.  

Børnehaveklassen fik jo selvfølgelig også besøg 

af det fine Luciaoptog. Således blev Freja Skolen 

begavet med et meget fint og flot Luciaoptog, 

som lyste op på smukkeste vis i denne mørke 

tid.   

Nye indlæg og forslag til nyhedsbrevet modtages med kyshånd! 

Deadline for indlæg: mandag d. 3. februar 2020, kl. 10 

Sendes til: adm@freja-skolen.dk 

 
 
 

Alle os på Freja Skolen ønsker elever, sø-
skende og forældre en rigtig glædelig jul og 

et godt nytår 

mailto:adm@freja-skolen.dk

