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Nyhedsbrev 
Freja Skolen 

# 7 — Julen ’20 

Jul på Freja Skolen 
Torsdag d. 17. december var den store juledag 

på Freja Skolen. En dag dedikeret til julehygge, 

-stemning og –leg. 

Dagen blev startet ud med en skønsom pot-

pourri af julesange: Et barn er født i Betlehem, 

Dejlig er den himmel blå og Søren Banjomus. 

Så var julestemningen sat, allerede fra dagens 

start af med morgensangen. 

Vi må jo desværre undvære de store elever fra 

overetagen i år pga. de gældende coronarestrik-

tioner.  

Spændingen og forventningen opbyggede sig 
hos de små elever, og måske blev tålmodighe-
den også sat lidt på prøve, da julehyggedagen 
først blev påbegyndt kl. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunden til ventetiden var af en helt særlig 
grund: Nemlig den, at selveste julemanden kom 
og besøgte Freja Skolen, og han skulle jo lige 
kunne nå frem og sætte sig i shelteret. Han var 
et tilløbsstykke, og børnene var glade for at mø-
de og snakke med den kære gamle, godmodige 
julemand. 

Julemanden er så glad for Freja Skolen, at han 

også havde medbragt en popcornmaskine, som 

han satte op ved siden af julepakke-

fiskedammen inde i salen. Julemanden blev 

faktisk hængende det meste af dagen på Freja 

Skolen, men på et tidspunkt modtog skolens 

kontor en opringning fra julemor: Julemanden 

skulle vende hjem til Nordpolen, da nisserne 

havde meget travlt på juleværkstedet; og der er 

jo en masse, der stadigvæk skal gøres og nås 

inden juleaften.  
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Julemanden vendte kanen mod nord, med hans 

yndlingsrensdyr Rudolf spændt forrest. Mens 

Rudolf varmede op ude på Bagmarken, fortalte 

julemanden i øvrigt, at rensdyret Rudolf er op-

kaldt efter en, som har påvirket Freja Skolen 

rigtig meget: Rudolf Steiner! 

’Uden mad og drikke dur heltene ikke’: Elever-

ne havde mulighed for både toast og pizza ud 

over julemandens popcorn. Alt dette kunne be-

hændigt skylles ned med varm kakao, der også 

hjalp på at holde varmen, da det meste af sko-

lens julearrangement blev afholdt udenfor i den 

friske – men desværre – snefri juleluft. 

Nogle julehyggede med juledekorationer i driv-

huset, mens andre var aktive i det muntre køk-

ken, og alle fik sikret sig en ekstra julegave i ju-

lepakke-fiskedammen. 

Da julemanden, efter at have lettet, svævede 

over Freja Skolens matrikel - så han en masse 

glade, muntre og velfornøjede skolebørn fyldt 

op med julestemning til op over begge ører, og 

helt ud i kvasterne på nissehuerne. 

Glædelig jul alle sammen fra alle os til alle jer! 

Alle ansatte på Freja Skolen vil gerne rette en 
stor tak til Basarudvalget for den fine juleud-
smykning af/på skolen 
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Tak for året der er gået 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære forældre  
 
2020 har været et meget anderledes år, og vi 
har været nødsaget til at nytænke vores måder 
at være sammen på socialt og læringsmæssigt. 
Både når det gælder fjernundervisning, afhol-
delse af interne arrangementer - og i det hele 
taget, hvordan vi overholder retningslinjerne og 
samtidig har jeres børn trivsel for øje, så de har 
et trygt og indholdsrigt børneliv i skole og SFO 
tid. 
Vi takker for jeres store engagement - og ikke 
mindst tålmodighed i denne udfordrende tid.  
Vi ser med stor glæde frem til vores samarbejde 
i 2021. 
 
I ønskes en dejlig jul og et godt nytår! 

- Gisela 
 

Børnehaveklassen 
Kære forældre. 

Så er næsten  halvdelen af året gået med jeres 
fantastiske børn, og kan kun fortælle, at de er i 
fuld fart med at udforske, hvordan og hvorfor 
tingene er som de er -og man må trække på 
smilebåndet ind imellem.  

Vi har julehygget hver dag med brev og lækkert 
fra nissen, samt læst julehistorier . 

Vi lånte børnehavens adventsspiral, så de også 

fik den specielle smukke oplevelse med, og jeg 
fortalte eventyret om Maria og sneen, imens de 
gumlede på lækkerier.  

Onsdag d.16 er en stor dag, hvor jeres børn vil 
vise hvad vi har øvet rigtig meget på.  

God jul og glæder mig til vi ses igen i det nye år.  

- Lise 

SFO 
December bød på ny ret nemlig risengrød, og 
det var et hit! 

Der er blevet  klippet og klistret, og nydt at man 
på skift kan komme ind i varmen. Vi er også be-
gyndt at have bål hver dag,  så der er hygget 
igennem i december måned. Og jeg vil sige at på 
trods af  at der er irriterende restriktioner, så 
klarer jeres børn det rigtig godt. 

Vi glæder os til at møde ind igen i det nye år, og 
være sammen med jeres børn.. 

På hele SFO'ens vegne ønsker jeg alle en fanta-
stisk jul. 

- Lise  

Deadline for indlæg: fredag d. 5. februar 

 

Sendes til: adm@freja-skolen.dk 
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