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Nyhedsbrev 
Freja Skolen 

# 6— November/december ’20 
 

 

 

 

 

 

Covid-19 og december 
Kære forældre 

Tak for jeres store tålmodighed med at være en 
del af skolens liv - med alle de begrænsninger, 
som er en del af skolens dagligdag. 

I er stadig meget velkommen til at deltage i vo-
res morgensang udenfor, men er dog kun vel-
kommen indenfor, såfremt I er inviteret til mø-
de på skolen.  

Vi nærmer os med hastige skridt december må-
ned, og vil i den forbindelse invitere jer til mor-
gensang, torsdag d. 10. og torsdag d. 17. 
december, hvor  vi i fæ llesskab vil synge 
følgende sange: 

"Et barn er født i Bethlehem" 

"Dejlig er den himmel blå" 

"Søren Banjomus" 

Vores violinlærer, Mikkel, vil spille til. 

- Gisela 

Juledag for skolens elever 
Kollegiet er i fuld gang med at planlægge en dag 
fyldt med aktiviteter og julehygge udenfor, som 
vil løbe af stablen for alle skolens elever torsdag 
d. 17. december. 

Vi vil give nærmere besked, når vi har planlagt 
hele dagen, hvor vi også får brug for lidt hjælp 
fra jer forældre. Men, vi garanterer sjove aktivi-
teter, varm mad og drikke - og måske også be-
søg af selveste julemanden. 

- Kollegiet 

Violinundervisning 

Kære forældre og andre på Freja Skolen! 
Jeg er meget glad for at kunne få lov til at un-
dervise de skønne børn på Freja Skolen! Jeg un-
derviser ud fra den enkelte elevs behov og per-
sonlighed, så jeg bruger ikke en fastlåst metode, 
men tager hele tiden udgangspunkt i den enkel-
te elev. Hvis en elev fx lader til at være modta-
gelig for grundige tekniske instrukser, går jeg 
måske den vej, hvis eleven er mere legende og 
ikke så modtagelig for tekniske detaljer, så bli-
ver min undervisning også mere legende og en-
kel. Jeg har en lang erfaring som violinlærer, 
som giver mig en god fornemmelse af, hvilke 
læringsformer jeg vil benytte til den enkelte elev 
og når de er i større grupper. Sammenspil med 
andre, hvor vi spiller flerstemmigt er også et 
vigtigt mål! At finde ting, de synes er sjove at 
spille, er ligeledes vigtigt for mig. Så jeg håber, 
at jeg i mit virke på Freja Skolen kan inspirere 
nogle til få et godt forhold til violinen og musik-
ken! Tænker også, at vi skal holde nogle koncer-
ter ved skolens arrangementer, så eleverne har 
mulighed for noget at spille hen imod og foræl-
dre og andre kan høre, hvad vi arbejder med. 
Man skal evt. have i baghovedet, at violin ikke 
er noget let instrument, når man lytter til os. 
Det kræver mange års træning at få en violin til 
at klinge smukt, men hvis man har det sjovt 
med det i starten, så er chancerne for, at man vil 
fortsætte sidenhen også større. Det kan man så 
også gøre hos mig med privatlektioner ved at 
kontakte mig enten på  telefon 61719488, mik-
kellorenzen@gmail.com eller via facebookgrup-
pen. Jeg glæder mig til vores fremtidige samar-
bejde og er meget glad for at være på Freja Sko-
len! 

 - Mikkel Lorenzen 

mailto:mikkellorenzen@gmail.com
mailto:mikkellorenzen@gmail.com
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Skolens fødselsdag 
 
Onsdag morgen d. 4. november valfartede Freja 
Skolens fantastiske elever til skolen, ganske som 
de plejede. Men præcist denne dag var det men 
en ganske forventning i hjerterne end normalt. I 
dag skulle vi nemlig fejre skolens 39 års fødsels-
dag. 
Fra morgenstunden var det let at skue de voks-
nes, og ikke mindst børnenes, spændte forvent-
ninger. Vi mødtes i skolegården til morgensang. 
Men ikke som sædvanligt, vejede et hav af rød 
hvide Dannebrogsflag over forsamlingen. 
Der lød et rungende ”Godmorgen” fra samtlige 
sjæle forsamlet, dernæst brød vi alle ud i sang: 
”I dag er det skolen fødselsdag HURRA HURRA 
HURRA!!!” ….. og der blev sunget af lungernes 
fulde kraft ”skolen har fødselsdag og det har 
den jo for det er i dag!!!” 
 
Forventningens glæde var malet på børnenes 
ansigter og de var spændte på, hvad dagen yder-
ligere ville bringe. 
 
Klokken 9.30 blev spændingen forløst. Klasser-
ne blev kaldt over i salen, en efter en. Det første 
der mødte dem var den velkendte duft af hjem-
melavede popcorn. Skolen havde lejet en top-
kvalitets ægte popcorns maskine - ”ligesom den 
ovre i biografen!” lød det glædeligt fra en af 
drengene i 2. klasse. En af pigerne fra 5. klasse 
udbrød savlende ”det er ligesom at være i Tivo-
li!” 

I den anden ende af salen sørgede Astrid og Pa-
trick for serveringen af 40 liter af egnens vel-
kendte og højt elsket Økologiske Skee Is. 
Akkompagneret af en stort vifte af de mest vel-
kendte fødselsdagssange - fra de gode gamle 
klassikere til de mest moderne. 
 
Stemningen var ”topdollar” (Anton 5. klasse) og 
mundvandet flød i stride strømme! 
 

Tilbage i klasserne blev herlighederne fortæret 
med nærmest julelys i øjnene, og man kunne 
høre ytringer såsom: ”Gid det var skolens fød-
selsdag hver dag!” 
 

Denne dejlige dag blev rundet af med et impo-
nerende show af to elever i 5. klasses, Hannah 
og Maria. Begge går de til Ethjulet Cykel i deres 
fritid. Det havde stablet en forestilling på bene-
ne, der slog selvsamme væk under samtlige 80 
elever og voksne. 
Da det hele var ved vejs ende mærkede klasse-
lærer Martin at der var en der hev i han jakke – 
og der stod en lille purk fra 1. klasse med glæde 
og tilfredshed malet i hele ansigtet og udbrød: 
”Hvornår er det skolens fødselsdag igen?!” 
 
Til næste år runder vores elskede skole jo et 
skarpt hjørne og gad vide om vi i den sammen-
hæng kan få tagene til at løfte sig – bare en lille 
smule. 
 
Tak for en fantastisk dag alle sammen. 
 

- Martin 
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Tysk i 8./9. klasse 

Jeg hedder Karen Poppel og er tysklærer i 8./9. 
klasse. Jeg har været tilknyttet Freja Skolen i et 
års tid nu, og derudover er jeg lærer på Høng 
Gymnasium og HF. 

 

I 8./9. arbejder vi hver gang med at blive bedre 
til at sige noget på tysk. Det kan både være at 
eleverne skal tale om sig selv, men også om 
verden omkring dem. Vi arbejder meget med at 
få et større ordforråd, fx når vi læser tekster og 
hører sange. Vi laver også tit grammatikopga-
ver, men altid med henblik på at kunne bruge 
grammatikken i en samtale eller for at kunne 
forstå sproget.  

-  Karen 

Tysk i 5. klasse 
I Freja Skolens 5.kl. har vi haft en lang periode 

uden tysk - siden lockdown og så frem til au-

gust, -men så begyndte vi igen med nabolan-

dets sprog..! 

Vi har en høj grad af det kreative element i un-

dervisningen, -også lidt skuespil ;- ) 

Her ser I børnenes fine skriftlige arbejde, som 
danner grundlag for det mundtlige arbejde i 
klassen, - bl.a. små dialoger. 

- Bettina 
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Undervisning i matematik, 
biologi og fysik/kemi for 
eleverne i 8./9. kl. på Høng 
gymnasium & HF  
I øjeblikket har vi taget fat på efteråret i biologi 
og arbejder med, hvordan naturen genbruger 
ressourcer, nærmere bestemt skoven. Eleverne 
lærer forskellige nedbryder at kende, deres leve-
vilkår og betydning for skovbunden. Biologi er 
et praktisk fag, så eleverne skal både undersøge 
dyr der krabler i skovbunden og planter der 
vokser i petriskåle. Vi diskuterer, hvorfor træer 
mister deres blade, og hvorfor nogle beholder 
dem alligevel. Efteråret er også tiden til at spre-
de frø, og et træs livscyklus bliver noget af det 
næste, vi har på programmet i forløbet ”skoven 
falmer”. Svampe spiller en stor rolle i nedbryd-
ningsprocesser, specielt her om efteråret og for 
træernes forsyning med næringsstoffer. Derfor 
bliver næste uges emne svampenes biologi.  

I fysik/kemi er vi ved at afslutte et forløb om 
plastik, både oliebaseret og såkaldt bioplast. 
Her nørder vi med molekyler og forbrændings-
reaktioner. Men vi diskuterer også plastikkens 
fordele i vores hverdag, samt voksende proble-
mer med plastikaffald og den afhængighed af 
olie, det stigende plastikforbrug medfører. Vi 
har lavet laboratorieforsøg til at vise principper-

ne i plastikfremstilling og sortering af forskelli-
ge plastiktyper i recycling-anlæg. Forløbet skal 
give eleverne et differentieret syn på plastik, 
som har fået et dårligt ry. Vi har fundet frem til, 
at ikke alle plastikprodukter er lige problemati-
ske, og at begreber som bioplast kan være mere 
marketing end et miljøskånende alternativ.  

- Sabine 
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Sløjd på Freja Skolen 
Siden skoleårets begyndelse har eleverne fra 4. 
til 9. klasse været i gang med alskens projekter i 
sløjdundervisningen. 

Nogle af eleverne har arbejdet med at skabe et 
sammensat stykke legetøj. I de flestes tilfælde 
en bevægelig hund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Martin 

Håndarbejde 
Stjerner og hjerter bliver til: 

Vi bruger november og december på at lave 

stjerner og hjerter i forskellige udtryk, det gør vi 

ved at bruge forskellige materialer.  

Opgaven giver eleverne forståelse for de forskel-

lige materialers styrker (og svagheder) og ender 

forhåbentlig også med, at der bliver noget pænt 

at give væk eller kigge på. 

Papir                                                

Læder 

Garn 

Stof 

Ståltråd 

Træ 

Plastik 

Gips 

Beton 

Andet  

- Ljiljana 

 

Børnehaveklassen 
Mørket har indhentet os, og nu er hygge blevet 
en stor del af vores hverdag—med lyskæder og 
stearinlys.  

Vi havde en meget  anderledes lanternefest, som 
vi holdt sammen med underskolen efter mor-
gensang hvor vi gik rundt om flagstangen imens 
vi sang vores lanternesange, som vi har øvet os 
meget på. Pludselig kom Astrid med Morten 
vægters gamle sæk med kager i, som hans kone 
havde bagt, men Morten kunne ikke selv kom-
me, så derfor hjalp Astrid og det var dejlige ka-
ger.  

Dagen efter holdt vi skolens fødselsdag 39 år—
og sikke et brag af en fest! 

Popcorn/lækker is fra Skee og alt muligt for-
skelligt krymmel plus flødeboller, så alle maver 
var fyldte.  

Vores hemmeligheder er næsten blevet helt fær-
dige, så vi når at være klar med indpakning 
snart… og ja vi glæder os i denne tid.  

 

- Lise 
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SFO’en 
Tider kommer / tider går  - og det gør Pa-
trick desværre også.  

Vi ved jo alle at de unge mennesker kun er til 
låns, og da Patrick har fået andet arbejde med 
flere timer siger vi farvel til ham på næste fre-
dag d.27, som er sidste dag og ønsker ham alt 
godt fremover.  

Vi har så fået Ljiljana, der jo er håndarbejdslæ-
rer på skolen, og hun vil være i SFO hver tors-
dag og fredag, samt stadig vikariere . 

De nye tiltag i SFO er, at klasserne - på skift - nu 
også kan være indenfor i selve SFO hver efter-
middag efter spisning.  

Mandag  inde hos mig kl.13 er: 3. klasse, 

tirsdag: 1. klasse, onsdag: 2. klasse, torsdag: 4. 
klasse, fredag: 5. klasse. 

Og så er det, at der kan  være en klasse indenfor 
i selve SFO efter spisning  - kl. ca. 14.30. 

Endnu en gang: Husk det varme tøj til jeres 
børn! 

 

- Lise 

2. klasse 
Vi har været godt beskæftigede med at skrive 

små tekster, digte og breve, male, tegne og øve 

eurytmi. 

Det er SÅ hyggeligt, at skrive et brev til sin klas-

sekammerat, -og mindst lige så hyggeligt at 

modtage et brev.  

At varetage et lille postkontor er også ganske 
godt! 

 

Skolens orienteringsløb lige før efterårsferien, 

arrangeret af 8.-9.kl ved Freja Skolen, VANDT 

2.kl! 

Spørg lige om der var en FEST!!! 

Wauw—sikken en jubel! Det var stort. 

Ved børns fødselsdage er vi så heldige at foræl-
drene bager. Her er en af de seneste 
”kreationer” - MANGA-inspirerede kager, 
uhmm, lækkert. 
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Pokémon kort er populære. Her har en elev 
selv fundet ud af at skabe sin egen helt personli-
ge mappe til sine kort. 

- Bettina 

Deadline for indlæg: torsdag d. 17. december 

 

Sendes til: adm@freja-skolen.dk 

 

Som altid modtages bidrag og indlæg meget gerne! 

mailto:adm@freja-skolen.dk

