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Kalejdoskopet 
  -  Nyhedsbrev for Freja Skolen - 

#5—2020 

Freja Skolens orienterings-
løb 
Fredag morgen, d. 9. oktober, tog vi alle toget 

fra skolen til Store Merløse og gik fra stationen 

til Ordrup Skov. Her startede løbet ved HQ. 

Hver klasse var sit eget hold, og holdene blev 

sendt ud til deres første post. Vi gik rundt i 

skoven i ca. tre timer. Vi skulle gå en del frem 

og tilbage mellem posterne.  

Aktiviteterne på posterne var gode. Når vi 

havde udført en opgave, blev vi vurderet og fik 

point. Der blev kigget meget på samarbejde 

mellem klassekammeraterne. Derefter gik vi 

videre til næste post og udførte en nye aktivi-

tet.  

Der var 8 poster i alt. Vi endte selvfølgelig 

med at have forskellige favoritter. 

På post 1 skulle vi kaste jernringe ned om-

kring to kegler. 

På post 2 skulle vi bygge en hytte/ et shel-

ter af det vi kunne finde rundt om-

kring, det eneste vi fik var lidt ståltråd.  

Post tre var særlig sjov. Vi skulle få en lille 

træklods ud af en firkant på 5x5 meter 

uden at den ramte jorden, og uden at vi 

gik over firkantens streg… 

På post 4 skulle vi lege 4 lege. Der var Gi’ 

den til Anna, Radiobiler, Tovtrækning 

og Tampen brænder. 

Post 5: vi skulle guide én, der havde bind 

for øjnene, igennem nogle pinde uden 

at vælte dem. 

Post 6 hos Martin og Jonathan var også 

meget sjov. Der skulle vi kaste to bolde 

gennem nogle huller. 

Post 7 var for 1. og 2. klasse, en slags hu-

skeleg. 

På sjove post 8 skulle en fra holdet have 

bind for øjnene og finde et æble. 

Efter løbet tog alle hjemad. Posterne har været 

underholdende. Alle havde trætte ben, men hu-

møret var i top. Det havde været en lang dag, og 

vi var vist klar til efterårsferien! 

Tak til 8.-9. klasse og Gisela for at arrangere lø-

bet.  

- 6.-7. klasse 
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Håndarbejdslærer 
Mit navn er Ljiljana Hessing, jeg er så heldig at 

være håndarbejdslærer på Freja Skole og også 

at blive brugt som vikar på skolen, samt i SFO. 

Dette gør at jeg og eleverne hurtigere lærer hin-

anden at kende. 

Jeg er uddannet som beklædningsdesigner i 

KBH hos Columbine International Designer 

Skole. Derefter har jeg undervist i fagene Billed-

kunst samt Håndværk og Design samme sted i 

mange år som faglærer. Da jeg både elsker det 

kreative og absolut at undervise, har jeg også 

undervist i forskellige Ungdomsklubber. 

Jeg glæder mig til at lære skolen, lærerne og alle 

eleverne bedre at kende. 

- Ljiljana Hessing 

Tekstilfarvning   
Farvning af tekstilvarer har været kendt i årtu-

sinde. Farvede klæder er ofte blevet forbundet 

med status og magt.  

Vi skal lære om tekstilfarvning, kan man farve 

alt slags stof? Er der forskel på kunststof og stof 

af fx bomuld, hør osv. Kan man lave farve af 

kærnemælk? 

Indhold: 

Design egne design mønster, af fx maler-

tape, løg, kartofler, toiletruller osv. 

Tekstilmaling hvad er det? 

Fiksering af tekstilfarvning på stof. 

Skabeloner. 

Indfarvning med naturen. 

- Ljiljana 

 

Tysk 
I tysk arbejder vi med emnet kærlighed og læser 

nogle digte af bl.a popgruppen Die Prinzen og 

nationaldigteren Heinrich Heine. Vi synger, 

hvis der er melodi til digtene. Vi arbejder med 

ordklasser og tiden perfektum (førnutid). 

- Karen Poppel  

Idræt 
Mit navn er Nicoline Bergmann. Jeg er 24 år og 
studerer til lærer i Roskilde, hvor jeg blandt an-
det er specialiseret i udeskole.  
 
Jeg har 8. og 9. klasse i idræt. Vi har altid un-
dervisning udenfor. Vores idrætsundervisning 
er en blanding af leg, sanser, naturen, oriente-
ringsløb og bevægelse. Jeg kan godt lide at akti-
vere de ældste elever med lege, man ofte legede 
i de mindre klasser. Her bliver de ældste elever 
pludselig meget legesyge igen!  
 
Eleverne er lige begyndt at arbejde med cirkel-

træning, hvor de har fået til opgave at skabe de-

res eget program, og tænke over hvilke muskler 

der er i spil. De får ofte medbestemmelse i ti-

merne, og kommer med gode forslag til aktivite-

ter, hvor vi bevæger os. Derudover laver vi små 

sanseøvelser, for at aktivere krop, sind og deres 

samarbejde. Dette foregår ofte med bind for øj-

nene og i makkerpar. Det vigtigeste for mig, er 

at bevægelse skal være sjovt! Og man skal helst 

ikke ligge mærke til hvor meget man rør sig :-) 
- Nicoline 
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Børnehaveklassen 
Så er vi ved at gå ind i tiden, hvor der skal laves 

hemmeligheder; og det er finmotorikken der 

kommer i spil, så ting tager tid  . 

Børnene har det godt med hinanden og er ble-

vet gode til at byde andre med i leg, og så er det 

også sjovere når man er flere. 

Vi taler meget om sproget, som de jo klart af-

prøver, og det er jo en anden tid vi er i, og børn 

og unge mennesker i dag har en hel anden til-

gang og syn på ordets betydning, samt magt; 

derfor bruger vi tid på at tale om, hvilke ord 

man kan blive ked af, der bliver sagt til én.  

Vi fik jo holdt vores egen lille Michaelsfest med 

sværd og kapper plus lækkert mad. Børnene 

blev slået til riddere ovre i børnehavens telt, 

hvor vi også nød det smukke krystalbjerg.  

- Lise  

SFO 
Så er alle tilbage efter en tiltrængt efterårsferie - 

som jeg håber alle nød.  

Vi har haft nogle nye vikarer på som også er vi-

karer i skolen: Ljiljana og Nikoline som sikkert 

vil kunne opleves on/off i SFO. 

Vejret bliver nu køligere og mere ustabilt, så på 

sigt vil jeg sørge for, at der bliver rum for, at 

man kan sidde indenfor og spise.  

Klasserne får på skift lov til at være i mit lokale 

om eftermiddagen og lege eller være kreative, 

og i den forbindelse tager vi gerne imod serviet-

ter med print af forskellig slags, samt mindre 

glas, hvor etiketterne er vasket af  . 

- Lise  

 

 

Deadline for indlæg: fredag d. 11. december 2020, kl. 12 

Sendes til: adm@freja-skolen.dk 
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