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Sommeren i skyggen af
solens strålekrans

I salen ventede deres nye klasselærer Steffan
spændt, og de nye, små elever blev budt behørigt velkommen med sang og blomster; glæden
og begejstringen, blandet med spænding, overskyggede helt de begrænsninger coronaSommertiden har været præget af coronarestrektionernes begrænsninger. Lige før skolen restriktionerne lagde over arrangementets udringede ud til en lang sommerferie – for mange foldelse.
af os nok en staycation i vores eget, lille skønne
land – tog vi afsked med 9. klasse, som blev
sendt videre i livet fra Freja Skolen.
Det skete ved et lille, fint arrangement i salen
for elever og forældre, hvor der blev overrakt
vidnesbyrd og ønsket god færd videre.
Juli blev til august, og arbejdstøjet blev så småt
fundet frem, så Hawaiiskjorte, korte rør og stråhat måtte vige 1. pladsen i garderobens rotation.
Som de første til at begynde skoleåret 20/21,
startede de nyeste og mindste begyndelsen til
deres kommende skoleliv op, mandag d. 3. august. Her blev de taget vel imod af Lise nede i
børnehaveklassen. En blød, stille og rolig opstart var de mindste i skolens flok forundt i lidt
over en uges tid.
Onsdag d. 12. august stimlede alle de garvede
skoleelever til, i form af 2.- 9. klasse, og indfandt sig til morgensang i skolegården, i disse
corona-tider, hvor et nyt skoleår således blev
indledt og startet op til tonerne af ’I Østen stiger Solen op’.

1. klasses klasselærer reciterede et eventyr, der
indkapsler skolelivets færd. Efterfølgende - under kyndig håndtering - fremviste klasselæreren
de nye skoleelever deres klasselokale, hvor de
tilbragte en god stund sammen. I mellemtiden
socialiserede og lærte deres forældre hinanden
Den efterfølgende dag – torsdag d. 13. august – bedre at kende ude foran SFO’en.
om formiddagen stod spændte børn og deres
På den måde har endnu et skoleår taget sin beforældre i skolegården og ventede på at træde
ind i skolelivet, som elever i den nye 1. klasse på gyndelse, og hermed er dette skoleårs første nyFreja Skolen.
hedsbrev også udsendt.
Det gode vejr, i form af varme og høj sol, var
bestilt og leveret; Dannebrog flagrede pictoresk Velkommen til, og velkommen tilbage til
på flagstangen i skolegården med hovedbygnin- jer alle!
gens tagryg som baggrund.
- Robert
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Covid-19 og retningslinjer
Kære forældre
Det ser ud til, at vi skal leve med Covid-19 i et
godt stykke – og med det alle de retningslinjer
der følger heraf.
Forældredeltagelse i morgensang og færden på skolen

trivsel, samt nytænkning af vores årstidsfester.

Hvis I har nogen spørgsmål, så kontakt mig endelig: https://freja-skolen.dk/skolens-ledelse/
skoleleder/
- Skoleleder
Gisela H. Lecaros-Lund

Børnehaveklassen

Skolens udendørs arealer muliggør, at vi kan
holde en fin morgensang i skolegården hver
morgen, når vejret tillader det. Vi er rigtig glade Så er vi kommet rigtig godt i gang med den pt
for, at I forældre også har mulighed for at delta- lille årgang.
ge.
Vi brugte de første uger til at kigge hinanden
Når I er med til morgensang bedes I holde
lidt an, og på at lære hvilke områder og de formindst 1 meters afstand, og hvis I synger med, skellige regler der er, når man er udenfor. Men
hvilket I er meget velkommen til, mindst 2 me- vi var hver dag ude og nyde solen og blev nogle
ter.
gange oversprøjtet med vand, når det blev for
Hvis det er nødvendigt for jer at komme ind på varmt.
skolen, husk da endelig at vaske hænder/spritte Vi har sangleg om høsten og skal i gang med
af før I går ind i bygningen, samt at overholde
kranse og kærne smør til vores høstfrokost seafstandskravet. I bedes være opmærksomme på, nere.
at der om morgenen er en del trængsel, så igen,
kun hvis det er nødvendigt, kan I går indenfor. Vi leger nogle gange allesammen med hinanden
og nogle gange to og to. Vi har også malet vådt i
Vi ønsker at have så normale forhold på skolen, vådt og er gået i gang med at sy.
som det overhovedet er muligt. For at dette kan
Alt i alt, en dejlig summende stemning.
lade sig gøre, må vi alle være meget opmærksomme på at følge retningslinjerne, da det ellers
kan medføre stramninger.

- Lise

Ved sygdom
Hvis elever eller ansatte er syge, bliver man
hjemme til man er helt rask. Hvis man har mistanke om covid-19 testes man, og der gives besked herom til skoleleder.
Hvis en elev bliver testet positiv, vil hele klassen
og klasselærer blive sendt hjem med henblik på
at blive testet, før der kan vendes tilbage på skolen. Hvis en klasselærer bliver testet positiv , er
det også hele klassen, som bliver hjemsendt.
Andre kan også blive sendt hjem i den forbindelse.
Vi har haft adskillige ansatte og elever som er
blevet testet – og heldigvis har alle resultater
været negative.
Dagligdagen
Alle elever og ansatte har, så meget som det nu
er muligt, vænnet sig til de rammer som covid19 sætter for skolens dagligdag. Lærerne har
dermed fokus på undervisningen, elevernes
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Høstfest

fællesskab høstede, men nu markerede man i
stedet et sammenhold omkring høsten og landbruget ved at afholde høstfesten. Høstfesten er
Bilkøer på de midtsjællandske landeveje er nok derfor i dag ikke kun en hyldest til arbejdskrafnoget vi alle lægger mærke til i disse uger. Egten, men lige så meget en markering af sommenens bønder arbejder nærmest i døgndrift, og
ren, og høstfesten breder sig derfor fra gårdene
har travlt med at få årets høst i hus.
ude på landet til lejlighederne inde i byen.
På Steinerskoler over hele landet er der traditi- Men på kongerigets Steinerskoler er vi, som
sædvanligt langt foran. På Frejaskolen har vi
on for at afholde høstfest, og på vores dejlige
tidligere nævnt fejret høstfest siden skolens
Frejaskolen, holder vi glædeligt traditionen i
grundlæggelse; end ikke en Coronakrise kan
hævd.
sætte en stopper for vore glade festhjerter.
I gamle dage markerede høstfesten, at kornet
var kommet i hus, og at vinterens forråd dermed var sikret. Dengang havde man ikke meje- Høstfesten, onsdag d. 9. september:
tærskere og andre maskiner, der kunne lette
høstarbejdet, så derfor samledes alle, der boede Som I ved, har høstfesten altid været skoleårets
på gården for at hjælpe. Mændene mejede kor- første årstids fest. Her har vi alle samledes;
børn, lærere, pædagoger, forældre, bedsteforælnet med leen, og pigerne bandt negene, inden
det samlede læs blev kørt hjem til gården. Man dre og andet godtfolk til skoleårets første fælles
startede med at høste i juli, hvor rugen som det arrangement. Vi har sunget, danset, optrådt og
udstillet elevernes arbejde. Grundet den givne
første blev høstet, og man sluttede senest den
situation med covid-19, bliver årets
29. september på Mikkelsdag, bedre kendt på
høstfest desværre uden deltagelse af forlandets Steinerskoler, som Sankt Mikaels dag.
Det var hårdt arbejde at høste de mange marker ældre, bedsteforældre og andre gæster –
med håndkraft, og selvom der blev holdt nogle men synges, danses og fejres det skal vi.
mindre fester i løbet af høstperioden, så stod
Op til høstfesten arbejder den enkelte klasse
den store høstfest, når alt arbejdet var overstået med høststemningen på hver sin måde. Det er
til sidst som et samlingspunkt, man så frem til. op til den enkelte lærer, hvordan han/hun vil
Her kom den gode, hjemmebryggede øl på bor- bibringe stemningen i undervisningen. I de små
det, og der blev dækket op med solid festmad.
klasser bliver der sunget høstsange og leget
Der blev lavet høstkranse, pyntet med neg og
sanglege. I naturen hentes der blomster og
blomster, og ofte var der musik og dans hele af- korn, der bruges til at pynte op i klasseværelset.
tenen.
Måske maler børnene korn til mel på små kaffekværne, og lærer lidt om brødbagning og de 4
kornsorter. Astrid fra Alfehaven vil bage dejligt
høstbrød og der vil blive kærnet frisk hjemmelavet smør.
5. klasse har påtaget sig at skabe en stor smuk
høstkrans, der kan pryde flagstangen i skolegården.
Vi starter dagen med fælles høstsange i skolegården. Dernæst går klasserne hvert til sidst.
Der vil foregår forskellige høst aktiviteter inde i
klasserne. Der vil blive malet, sunget, danset og
sågar karmelliseret æbler.
Efterhånden som maskinerne fik sit indtog i
landbruget, blev mændenes arbejde mindre på
grund af mejetærskere og traktorer, og pigernes
på grund af selvbindermaskiner, så ændrede
høstfesten sig også. De moderne høstmaskiner
krævede – og kræver – ikke så mange mennesker for at kunne fungere, og derfor begyndte
flere gårde at slå sig sammen om høstfesten, for
stadig at markere, at høsten er en vigtig del af
landbruget. Sammenholdet omkring høsten sås
tidligere i markerne, hvor man var mange, der i

Senere på dagen vil hele skolen samles på den
store græsplæne. Her vil vi danse diverse høstdanse og synge så selv Sankt Mikkel kan høre
det.
Vi slutter dagen kl. 13.30.
- De allerbedste høsthilsner fra alle på Freja Skolen.
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Liste over morgensange indtil julen 2020
Uge 33

”I østen stiger solen op” – Tekst af B.S.Ingemann. Musik af C.E.F. Weyse.

Uge 34

”Jeg er havren” – Tekst af Jeppe Aaakjær. Musik af Aksel Agerby.

Uge 35

”Vi kommer fra dalenes fred” Tekst af Jeppe Aakjær, ca.
1910. Musik af Finn Høffding.

Uge 36

”Nattergalen” – Tekst af Per Borgsten og musik af Niels
Bystrup.

Uge 37

”Sensommervise” - tekst af Kirsten og Finn Jørgensen.
Melodi af Finn Jørgensen.

Uge 38

”Livstræet”– Tekst af Erik Lindeberg. Musik af Hans
Holm.

Uge 39

Sankt Mikael Hymne.
"Ridder Georg” bearbejdet af Inger Brochmann

Uge 40

”Jeg har lommerne fulde af kastanjer”
Lotte Kærså.

af

Uge 41

”Blæsten kan man ikke få at se” af Asger Pedersen

Uge 42

EFTERÅRSFERIE
………………………………………………..

Uge 43

”Her går jeg med min lanterne” og ”Lanterne, lanterne”
bearbejdet af Inger Brochmann

Uge 44

”Papirsklip” – Tekst og musik af Kim Larsen.

Uge 45

”Hist, hvor vejen slår en bugt” – Tekst af H.C.Andersen.
Musik af J.C. Gebauer.

Uge 46

”I skovens dybe stille ro” – Tekst af F. Andersen. Musik: Dansk trad.

Uge 47

”Skabelse” – Tekst af Ester Bock. Musik af John Høybye.

Uge 48

”Nu titte til hinanden de favre blomster små” - Tekst af
B.S.Ingemann. Musik, C.E.F.Weyse.

Uge 49

+ ”Så tænder vi et lys i kvæld” ( 1.vers)– Tekst af Inger
Hagerup. Musik af Daniel Helldén.
”Maria gennem torne går” – Tekst af Thomas Alvad.
Musik: Tysk Trad.

Uge 50

”Så tænder vi et lys i kvæld”(2.vers) – Tekst af Inger
Hagerup. Musik af Daniel Helldén.
+ ”Dejlig er den himmel blå” – Tekst af N.F.S. Grundtvig. Musik af J.G. Meidell.
”En rose så jeg skyde”. Det er en gammel mariavise fra
det 15.årh. Den er oversat til dansk af Thomas Laub i
1920.

Uge 51

”Så tænder vi et lys i kvæld”(3.+ 4.vers) – Tekst af Inger
Hagerup. Musik af Daniel Helldén.
+ ”Glade jul, dejlige jul” - Tekst af B.S. Ingemann. Musik af Franz Gruber

- Bettina
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Sammenspil for 4.-9. Klasse Skolens vedligeholdelse
Kære forældre.

Sammenspil er for dig der elsker musik.

Vi vil i løbet af året arbejde med at spille musik
der bliver skræddersyet til vores konstellation,
ud fra hvad vi godt kan lide.

Tak til alle børn og forældre, der deltog i sommerferieopgaverne. Det var dejligt at så mange
kom og gjorde det muligt, at skolen var smuk og
klar til første skoledag - endnu engang tak for
godt samarbejde!

Undervisningen handler om at dyrke den glæde,
Hvis der stadig er forældre der ønsker at yde
og de udfordringer, der er ved at spille musik
sammen med andre, så det hele går op i en høje- noget til skolens vedligehold, er der stadig opgaver - I kan ringe til mig, Lis: 51157020; så komre enhed.
mer jeg og åbner op.

Derfor er det vigtigt at eleverne opfylder to af
tre kriterier, når tilmeldingen overvejes.

Der er også opgaver udendørs…
- Louise og Lis

Efter fem år i vedligeholdsudvalget siger Louise
tak for nu, og tak for et fantastisk forældresam1. Jeg kan allerede synge eller spille på et instru- arbejde.
ment, på et letøvet til øvet niveau.
Vi i udvalget siger også tak til Louise, for den
kæmpe indsats, der er ydet for, at skolen hvert
år er lappet og malet og klar til skolestart.
2. Jeg har lyst til at øve mig derhjemme, hvis det
- Lis
jeg skal spille er lidt svært, i forhold til det jeg
allerede kan.

3. Jeg har lyst til at indgå i et fællesskab, hvor
det at lytte, vente, grine og udtrykke sig på sit
instrument, alle vil være bærrende elementer
der vægtes lige højt.
Hvis du har lyst til at prøve, er du meget velkommen til at kigge ind tirsdage mellem kl 12:25 14:10.

NB!
Hvis ens forældre synes at man skal gå til sammenspil, er man også meget velkommen. Hvis
det ikke fanger og lysten ikke melder sig, skal
man selvfølgelig ikke fortsætte på holdet.
- Joel

SFO’en
Så blev varme i den grad erstattet af vand, og
rart at se de fleste børn har regntøj med - tak for
det.
Områderne i SFO fungerer fint, selvom det ikke
er de samme som i skoletiden, men efterhånden
er rutinen på plads. Tasker osv. kommer med
ned i SFO og hænges på deres plads.
Vi er jo udenfor pga. corona - også når vi spiser;
derfor er måltidet tilpasset dertil, men vi vil dog
prøve, at der også kommer en varm ret hver anden uge.
De børn der ikke går i SFO skal være i deres
klasse, når de har fri indtil de skal hjem.
Tak til forældre for at etablere det nye bålsted,
og tak til Viggos og Mathildes far, for det store
vognlæs brænde.
- Lise
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2. klasse
Skoleåret er godt i gang. Hverdagen er med skolearbejde og med leg udenfor. Vi har været heldige med det varme og solrige augustvejr. Der
er mange muligheder for leg udenfor, når man
har så god en ”lege-fantasi” som vores børn her
på Freja Skolen har.
Vores første hovedfags-periode i 2.kl. er FORMTEGNING. Som I her ser, er der lagt stor koncentration i bl.a. at skabe spejlinger i formtegninger!
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Nu har vi DANSK som periodefag, og vi er begyndt at øve bogstavformer i hæfte. Vi øver
skriveretning og sikkerhed i, hvordan bogstaverne vender.
Her et enkelt eksempel på elevarbejde, -så må I
se flere i næste udgave af nyhedsbrevet!
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OG, til allersidst viser vi nogle af vores akvareller, samt dejligt rosafarvet strikketøj, som en
flittig elev er i gang med. Se lige her!

Venlig hilsen fra 2.kl. og deres klasselærer Bettina Balslev Bruun
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2. klasse er også rigtige glade for eurytmi og deres eurytmilærer

I skal ikke snydes for at se dugfriske billeder fra en time med eurytmi med vores dygtige eurytmist, Lisa Sofia Larsson.

- Bettina
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Billede af Rebecca, 9. klasse

Deadline for indlæg: fredag d. 23. oktober 2020, kl. 10
Sendes til: adm@freja-skolen.dk
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