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Kalejdoskopet 
  -  Nyhedsbrev for Freja Skolen - 

#1—2020 

Den årlige udflugt til Isrosen 
Dagen før vinterferien, fredag d. 

7. februar, drager hele Freja Sko-

len, traditionen tro, til Isrosen 

skøjtebane i Holbæk. 

Isrosen ejes af Holbæk Kommune, og 

bestyres af Sidesporet Kur og Kul-

tur. Banen består af to baner, hvis 

samlede areal udgør 1700 kvm. 

Ud over de to baner er der også et 

overdækket kiosk/serviceområde hvor 

man kan stå i læ for kulden, mens 

man får sig en kop varm chokolade 

eller et stykke pizza m.v. 

Vi tager fra skolen i samlet flok 

kl. 8:59 og ankommer til Holbæk 

station kl. 9:50. 

Herfra spadserer vi en kilometers 

penge ned til selve skøjtebanan. 

Eleverne skal hver især medbringe 

50,- gode danske kroner. 25,- kr. 

til at leje skøjter for; 25,-  

kroner til slik eller lignende. 

Medbringer man egne skøjter nøjes 

man med at tage 25,- kroner med til 

slik og snold. 

Sikkerhedsudstyr, såsom knæbeskyt-

ter, hjelme osv. medbringer man 

selv efter behov.  

Der kan ikke lejes sikkerhedsudstyr 

på stedet. 

Da is fra naturens side afgiver 

kulde, så anbefales det stærkt at 

børnene medbringer ekstra  

sokker og varmt tøj. 

Traditionen tro sørger I dejlige 

forældre for at bage en masse dej-

ligt bagværk, som jeres kære børn  

og os voksne, så kan nyde i de ti-

mer, hvor løjerne står på. 

Bagværket kan indleveres til SFO-

Edita inden afgang. På forhånd tak. 

Vi tager retur til skolen fra Hol-

bæk station kl. 13:07 

Vi er tilbage på Freja Skolen igen 

kl. 13:35 

Eleverne skal selv medbringe rejse-

kort/billet til turen.  

- Lærerkollegiet, 

 

Basarudvalget 

Kære forældre.  

Forårsbasaren nærmer sig. Den løber 

af stablen lørdag den 28. marts.  

Vi er derfor i basarudvalget alle-

rede nu i gang med planlægningen. 

Vi arrangerer hvilke boder der skal 

være og sørger for fordeling af op-

gaverne.  

Næsten alle klasser er repræsente-

ret i basarudvalget, men vi kunne 

godt bruge ekstra repræsentanter, 

især fra 2., 4., 6., 8. og 9. klas-

se - men andre er også velkomne, 

der må meget gerne være mere end en 

fra hver klasse. Vi håber derfor at 

flere ønsker at være med.  

Vi har første planlægningsmøde om 

forårsbasaren onsdag den 5. februar 

kl. 18-20. Hvis du ønsker at være 

med, er du meget velkommen. Send os 

gerne en mail 

på basarudvalget@freja-skolen.dk 

hvis du vil være med i arbejdet el-

ler har spørgsmål.  

På basarudvalgets vegne 

- Bente 

 

Highlights i dette nummer: 

 Skoleforeningen ændrer navn, s. 2 

 Foredrag om Steinerpædagogik, s. 3 

mailto:basarudvalget@freja-skolen.dk
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Skoleforeningen ændrer 
navn 

  

Skoleforeningen ændrer frem over 

navn, så den nu hedder: Rudolf 

Steiner Foreningen på Midtsjælland. 

Hvorfor ændrer skoleforeningen 

navn? Det gør den overordnet set, 

fordi tiderne de ændre sig, og For-

eningen står med andre opgaver end 

den gjorde i skolens tidligere pe-

rioder. 

Kort og præcist, så er Foreningens 

vigtigste formål at drive Børnehu-

set Alfehaven, samt støtte og ud-

vikle Freja Skolen ud fra en antro-

posofisk grundtanke. Det afgørende 

fokus for Foreningen er således det 

overordnede driftsmæssige og admi-

nistrative, som angår Børnehuset 

Alfehaven.  

I forbindelse med navneændringen 

har Foreningen ligeledes fået nye 

vedtægter, så de stemmer overens 

med Foreningens opgaver. 

Grundlaget for bestyrelsens arbejde 

i Foreningen, samt den grundlæggen-

de essens i de nye vedtægter, er – 

summa summarum:  

Bestyrelsen påser, at Alfehavens 

administrative og økonomiske anlig-

gender varetages under hensyntagen 

til institutionens formål og de 

regler, der til enhver tid gælder 

for institutionens ledelse og 

drift.  Bestyrelsen har et tæt sam-

arbejde med lederen i Alfehaven. 

Foreningen ledes kollektivt af be-

styrelsen, som består af 3-5 perso-

ner, som alle skal være medlem af 

Antroposofisk Selskab.  

Qua Foreningens formål og hensigt, 

så er bestyrelsen selvsupplerende, 

og de eneste medlemmer i Foreningen 

er bestyrelsens medlemmer. 

Vedtægterne kan ses på Alfehavens 

hjemmeside 

- Robert 

 

 

Børnehaveklassen 

Tilbage efter en rigtig dejlig lang 

juleferie er vi i fuld gang med 

sidste halvdel af året.  

Vi sluttede krybbespillet af med 

Helligtrekonger sammen 

med Alfehaven, og forberedte os på 

kommende 

fugle-

fest. 

Samtidig 

begyndte 

vi at sy 

fugle af 

filt og 

uld i 

klassen 

til vo-

res egen 

gren. 

Fuglefe-

sten 

sammen 

med Al-

fehaven 

var rig-

tig hyg-

gelig med fuglesange imens vi pyn-

tede træet med al fuglemaden der 

var blandet. 

Uldbolde er i produktion og det er 

fantastisk at se hvilken terapeu-

tisk virkning det har på børnene. 

Vi har holdt skole/hjem-samtaler og 

ser frem til forårs basar og på-

ske.  

- Lise  

 

 

mailto:https://freja-skolen.dk/skolens-ledelse/skoleforeningen/
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Foredrag om Steiners  
pædagogik 

 
"Det grundlæggende menneskesyn i 
Steinerpædagogikken” 
Tirsdag d. 25. februar, kl. 19-21; 

foredrag v/Dorte Nørlev. 

 

Den grundlæggende tanke i Steiner 

pædagogikken og menneskesynet er, 

at mennesket besår af krop, sjæl og 

ånd, og denne tredeling udvikles og 

formes gennem pædagogikken ved 

styrkelse af vilje, følelse og tan-

ke. 

Viljen udvikles blandt andet gennem 

handling (det at gøre selv og be-

vidste gentagelser). 

Følelsen udvikles blandt andet gen-

nem stemninger i eventyr, selvskab-

te fantasibilleder og årstidsfe-

ster. 

Tanken skærpes gennem den efterlig-

nende tale.  

På dette foredrag kommer Dorte Nør-

lev ind på, hvordan man definerer 

krop, sjæl og ånd og hvordan vilje, 

følelse og tanke udvikler sig ryt-

misk i barnet som en blomst, der 

folder sine kronblade ud, og hvor-

dan man som opdrager bedst styrker 

de forskellige udviklingsfaser.  

 

”Barnet i den anden syvårsperiode: 7-
14 år” 
 

Tirsdag d. 24. marts, kl. 19-21; 

foredrag v/Dorte Nørlev. 

 

Den anden syv-årsperiode er en pe-

riode med sjælelige forandringer, 

der præger barnet; Rubicon tiden 

omkring det 9. år.- den første sjæ-

lelige krise,  

”Jordmodenhed” omkring det 12. år, 

også kaldet pre-teen perioden og 

endelig  

fødslen af temperamentet, der kan 

være meget skelsættende.  

Hele perioden bør være præget af, 

at barnet kan se op til de voksne 

med ærefrygt, idet de voksne som et 

forbillede fremstår som en kærlig 

autoritet. På denne aften kommer 

Dorte Nørlev ind på disse skelsæt-

tende perioder i den anden syvårs 

periode.  

 

Alle er velkomne! 

Foredragene er gratis og finder 

sted i salen på Freja Skolen 

- Louise 

SFO 
Med det nye tiltag, hvor børnehave-

klassen er åben som SFO tirsdag og 

onsdag, samt flere aktiviteter: så 

som sløjd og mere brug af salen, og 

dertil mere opsyn, kan vi glæde os 

over, at der er mindre konflikter. 

Endvidere bliver børnene taget med 

i processen med borddækning og mad-

lavning, så der er et medansvar.  

Nu glæder vi os til fastelavnsmåne-

den, hvor der bl.a. vil blive lavet 

gipsmasker med alt, hvad der hører 

til.  

I forhold til legeaftaler hjemme 

efter SFO-tid, vil jeg bede jer om, 

at vi også får besked så alle er 

sikker på, hvem der skal med hvem 

osv.  

- Lise  
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Ophold på Den Internationa-
le Højskole 
 

Den 28. januar var 7.-9. klasse på 

et 24-timers ophold på den interna-

tionale højskole i Helsingør - også 

kendt, som “IPC” (International Pe-

oples College). 

Klokken var 12, da klasserne ankom 

til højskolen. Lidt efter var der 

frokost, hvor højskolens kokke, 

havde lavet salat, kylling og kar-

tofler. 

Imens alle elever spiste, holdte 

højskolens forstander, Søren, en 

lille tale, hvor han bød Freja Sko-

lens elever velkomne. 

Freja Skolens elever var derefter, 

til en samtale med højskolens for-

stander, hvor han fortalte lidt om 

skolen. Derefter, valgte de nogle 

af de valgfag, som de havde fået 

tilbudt. 

 

Maden på IPC 
IPC havde fire ansatte kokke, som 

lavede mad, morgen, middag og af-

ten. Da vi ankom og fik frokost, 

blev der serveret en salat med to-

mater i skiver, granatæblekerner, 

icebergsalat, osv. 

Til aftensmad, var der buffet, hvor 

der var kød i lange baner. Der var 

også tre forskellige pastaretter, 

en form for hakket oksekød, samme 

salat, som til frokost, osv. 

Til morgenmad, var der også buffet. 

Den bestod af alle de essentielle 

former for müsli, franskbrød, mas-

ser af oste, pålæg og bacon. 

Til frokost, samme dag, blev der 

serveret kartofler, salat og en 

form for vegetar bøf, stegt i en 

drys. 

Objektivt var maden meget god - og 

jeg var meget imponeret af den mad, 

der blev serveret.  

- Kornelius, 9. klasse 

International People's College er 

en højskole, der ligger i Helsin-

gør. Den er international, hvilket 

betyder, at der går elever fra man-

ge forskellige lande. Skolen foku-

serer på demokrati, respekt 

og bæredygtighed i et internatio-

nalt lys. 

Lærerne har ikke noget mål de skal 

igennem, så de kan belære eleverne 

præcis, som de ønsker.  

Skolen blev stiftet kort efter før-

ste første verdenskrig i 1921 - og 

har bibeholdt de samme traditioner, 

som den havde for næsten 100 år si-

den. 

Skolen tilbyder fag som: green ac-

tivism, yoga, African studies, 

Asian studies, theories of violence 

og meget andet, samt almindelige 

timer, som f.eks. engelsk og mate-

matik. 

Skolen er temmelig alternativ - og 

der går cirka 100 elever på skolen. 

Skolen viser eleverne, hvad dansk 

højskoletradition kan byde på, sat 

i et internationalt perspektiv, 

hvor fokus er på 

udforske hinandens forskelligheder 

og kulturer. 

- Valdemar, 9. klasse 

 

Fortsættes på næste side... 
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Deadline for indlæg: mandag d. 9. marts 2020, kl. 10 

Sendes til: adm@freja-skolen.dk 

Vigtige datoer: 
 10. – 14. februar (Uge 7): Vinterferie  

 Mandag d. 24. februar: Fastelavn  

 Lørdag d. 21. marts: Forældrearbejdsdag 

Se i øvrigt skolens kalender: 

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

Nogle af timerne tirsdag og ons-
dag på IPC 

Green activist 

Tirsdag eftermiddag havde vi en 

time, der hed Green Activist, som 

sjovt nok handlede om klimaet, hvor 

det meste af undervisningen gik på 

en debat, om forskellige emner. Da-

gens debat gik på pesticider og 

hvad for konsekvenser det har. Det 

snakkede vi om i en 30-60 minutters 

tid og så, så vi en video om pesti-

cider og FN’s Verdensmål. Efter en 

kort pause, hvor det meste af klas-

sen hentede te, begyndte vi en de-

bat om palmeolie og hvad det har af 

konsekvenser - og hvad eventuelle 

alternativer var.  

 

Creative writing 

Onsdag morgen var vi til en lekti-

on, som hed “creative writing”, der 

handlede om at lære at lave en hi-

storie, hvor det ikke bare er noget 

man skriver, men at karaktererne 

har en funktion og handlingen har 

en mening. Dagens lektion handlede 

om at kreere en karakter, så de 

havde en baggrund, så de havde en 

mission/mening med at være der, at 

de havde en personlighed og havde 

styrker og svagheder. 

 

Aftenaktiviteterne 

Tirsdag aftens aktiviteter gik med 

fællessang, floorball og japanese 

club. Det var rart, at man havde et 

valg, om man ville synge fælles-

sang, spille floorball eller lave 

noget helt tredje.  

Uden for lektionerne var der det 

sociale liv imellem de andre ele-

ver.  

 

Det sociale liv 

På IPC var der, selvfølgelig, en 

masse elever og det er internatio-

nalt, så hele foregår for det meste 

på engelsk. Mange af dem, der tager 

på højskole, ved ikke hvad de vil, 

så de vil gerne ud og se verden og 

opleve noget nyt, samt have tid til 

at finde ud af, hvad de vil med li-

vet. Selvom de kun havde kendt hin-

anden i 2½ uger, var det som om, de 

havde kendt hinanden i længere tid, 

og at de kendte hver en detalje om 

hinanden. Man kunne godt sammenlig-

ne det med en efterskole, dog for 

alle over 17,5 år og det hele fore-

går på engelsk. 

 

- Sarah, 9. klasse 

mailto:adm@freja-skolen.dk
https://freja-skolen.dk/calender/

