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Hvem sidder dér bag skærmen

med al ønskelighed en større frembrudende lysning i horisonten. Hvor skolelivet og undervisningen bliver meget mere som vi kender det
førend corona satte sine indskrænkende betinDet er glædeligt, at vi i denne uge har kunne
gelser; et skoleliv ikke underlagt restriktioner
byde børnehaveklasse-4. klasse velkommen til- og begrænsninger. At der opstår en hverdag
bage til fysisk undervisning på Freja Skolen.
med en normalitet på den anden side af coronaForhåbentligt vil vi også snart se de resterende, ens skygge.
større klasser tilbage til undervisning og skoleMen indtil videre god læselyst og fornøjelse
liv på vores skole. Men indtil videre er de forsat
med dette ”tema”-nummer af Freja Skolens nyhjemme bag skærmene og modtager fjernunhedsbrev om fjernundervisning.
dervisning.

Og denne udgave af skolens nyhedsbrev har i
denne omgang fokus på et tema: Fjernundervisning. For det har alle skolens lærere og elever
jo gjort deres erfaringer med i denne tid. Derfor
har forskellige lærere, for forskellige årgange, i
dette nummer af nyhedsbrevet skrevet om deres oplevelser og erfaringer med fjernundervisning. Dette er for at give et indblik i den hverdag, der har udspillet sig i denne tid, hvor undervisning og skolens liv har foregået på afstand i form af fjernundervisning – og for nogle
forsat vil gøre det noget tid endnu.

Børnehaveklassen

Året begyndte jo med, at vi igen måtte tænke i
andre baner, for at give genkendelighed i en
hverdag, der er taget væk.
Heldigvis har vi talt sammen, og jeg har modtaget både videoer/ billeder og mails med nogle af
de ting i skulle lave - tak for det.
En del af børnene fra børnehaveklassen kom
også i nødpasning, og det var godt, for så kom
lidt af hverdagen tilbage.
- Lise

Men lyspunktet i denne mørke tid er, at vi nu
kan udfolde skolens liv og undervisningen fysisk på skolen for de mindste klasser. Og med
dette lille, gennembrydende lyspunkt aner vi
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Fjernundervisning i 1. klasse
Zoom – noget med at hente noget tættere på
gennem en kikkert, der ellers er i det fjerne…
Men gør det nu også det? Får jeg nærhed, ved at
zoome – altså at man er tættere på? På mange
måder misvisende, selvom jeg forstår metaforen. Sagen er jo stadig på distance, hvor meget
jeg end zoomer. Så nærheden vil altid være en
mangelvare.

ning, håndarbejde, tysk og engelsk. Der er blevet arbejdet flittigt, kreativt og grundigt i hjemmeskolen.

Nærhed er en vigtig del af skolelivet. Det at se
hinanden i øjnene, at mærke et håndtryk, at høre hinandens stemme tæt på, det er alt, for at
læreren kan danne sig et billede af den enkelte
elev, og hendes/hans sindstilstand.
I 1. klasse har vi således kunnet gennemføre
10% af den undervisning under denne lock
down, som det ellers er tilfældet på en Waldorfskole. Vi har regnet, skrevet, tegnet, og hørt
eventyr, to gange om dagen, hvor vi har haft
god kontakt på distance, og det er gået over al
forventning, takket være hjælpsomme forældre I arbejdet med fjernundervisning har der været
lagt vægt på at vedligeholde en god kommunipå hjemmefronten.
kation med hinanden. Klasselæreren har derfor
På alle områder mere positivt, end jeg havde
hver dag modtaget billeder af elevernes arbejde,
forventet. Men vi glæder os til at synge, spille på der efterfølgende er blevet samlet, og sendt ud
fløjte, sige vers, male, spille bold, lave eurytmi, til forældre/elever i klassen.
kælke, snakke, lege etc.
Velkommen tilbage 1. klasse!

Vi har tre gange om ugen haft zoom-møder med
- Steffan hinanden. Disse virtuelle møder har været et
forsøg på, at vedligeholde den sociale kontakt,
som har været en rigtig god løsning i denne periode.
Nu vender vi tilbage til skoledagen på Freja
Skolen. Vi skal i fælleskab hjælpe hinanden med
at spritte af, og passe på hinanden. Vi glæder os
dog til at komme tilbage i hinandens selskab.

- Astrid

Fjernundervisning i 4.klasse

Vi har endnu en gang klaret hjemmeskole, og
fjernundervisning på Freja Skolen. De kære elever i 4.klasse modtog hver morgen kl. 8:00 dagens opgaver. De har primært bestået af reg2

SFO’en

9. klasse

SFO’en har i denne tid været brugt til nødpasning i tilfælde af at forældre SKULLE arbejde
eller at børnenes trivsel er præget i en grad,
hvor det er uacceptabelt.

Klassen har haft virtuel undervisning via Zoom
og Microsoft Teams.
Sidstnævnte platform er knyttet til Høng Gymnasium. Derudover har der i alle fag været mindre opgaver op til selve de virtuelle møder, som
Der har været flest fra børnehaveklassen og
de har haft dagligt. Al information herom bliver
nogle få fra større klasser, men uanset hvilken
klasse man går i er det jo en hård tid at komme sendt direkte til eleverne.
igennem, når vi ved at rytme og kendt dagligdag Alle i klassen har derfor lært, og lærer stadig,
hvordan de bedst kan organisere deres tid i melgiver tryghed.
lem den virtuelle undervisning på en måde, som
passer til deres temperament og læringsstil. Der
er også løbende samtaler, så klassen har mulighed for at evaluere os lærere, så vi hele tiden
kan være opmærksomme på tilpasninger og forbedringer.
I hovedfag har fokus været på de demokratiske
processer i USA op til - og efter Joe Bidens indsættelse. Vi har belyst forskellige demokratiforståelser gennem tiden, for derved at blive klogere på, hvordan demokratiforståelse i høj grad er
kontekstbestemt - og også gisnet om, hvordan
demokratiet kan se ud i fremtiden.

Der er blevet filtet i uld og syet fugle plus at de
mest fantastiske kuglebaner blev kreeret . Pokemon-mapper kom på bordet, og børnene har
lært at bytte.
Men mest af alt så blev sneen og kælkebakken
nydt.
- Lise

I denne uge har vi seksualundervisning, hvor vi
især ser nærmere på kønsidentitet - og forståelse af de personlige grænser, og hvordan der derved navigeres respektfuldt i menneskemøder. I
den forbindelse arbejder klassen bl.a. med materiale fra Sex og Samfund.
Og til sidst må det siges, at klassen ser meget
frem til at kunne komme tilbage på Freja Skolen.
- Gisela
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2. klasse

med at eksistere.

Fastelavn kommer fra tysk: "fastelabend"/"faste
Jeg har varetaget fjernundervisningen i form af -aften", dvs. aftenen før fasten trådte i kraft. InZoom-undervisningen for 2. klasse i et par uger den fasten gjaldt det om at smovse i nogle af de
fede og lækre ting, som ikke ville komme på
nu. Den sidste uge som deres klasselærer.
bordet i de næste 40 dage. Et andet dansk ord
for festen var "faste-lag".
Selvom det er specielt at møde hinanden dér og at fortælle, at jeg er deres nye klasselærer på I praksis var det nu ikke kun aftenen inden faZoom, syntes jeg, at klassen - og klassens foræl- sten, at det gik løs. Der blev festet og spist i flere
dre har taget rigtig godt imod mig.
dage inden.
Jeg har lagt vægt på at skabe relation, sådan at
I Sydeuropa hedder den lignende fest: karneval.
de kan blive trygge ved mig.
"Carne vale" betyder "farvel kød" på latin og
"carne levare" at "fjerne kødet" på italiensk.
Vi har lavet små opgaver ud fra ugens fabel,
som jeg har fortalt - så som at lave en sne-hund, Begge dele er en del af ophavet til ordet
"karneval".
eller bygge en løvefælde.
- Kett

Fastelavn på Freja Skolen

Selvom de større klasser stadigvæk er under
lock-down, skal de mindre klasser ikke snydes
for deres elskede udklædnings- og tøndeslagnings kalas.

Mandag d. 22. februar, dagen efter vinterferien, afholder vi på Freja Skolen, vores elskede fastelavn.

Traditionen tro hænger vi tønder op i skolegården, og så er det bare at lade slagene fyge i vinterkulden.
Hvad udklædningerne angår følger vi ligeledes
På den nordlige halvkugle ligger fastelavnsfesten på grænsen mellem vinter og forår. Selvom vores gamle traditioner, som kan ses på samtliforåret synes langt væk her på Midtsjælland, så ge af kongerigets Steinerskoler: Al udklædning
til vores fastelavnsfest er afstemt i forhold til
skal der alligevel festes godt igennem.
temaet som er gældende på det enkelte klasseÅrstidsfesterne er et helt centralt element i pæ- trin.
dagogikken på landets Steinerskoler.
Udklædning: 1. klasse og 2. klasse u dklæ Rudolf Steiner lagde megen vægt på både en
daglig og en årlig rytme. De fleste af de årstids- der sig som fabeldyr og dyr i det hele taget. 3.
klasse giver den gas som håndværkere, bondefester, som vi fejrer på Freja Skolen, har rod i
mænd og koner eller bibelske personligheder. 4.
gamle traditioner.
At delagtiggøre moderne børn i traditioner, som klasserne er vikinger og må gerne medbringe et
for en stor dels vedkommende hører fortiden til, skib eller to.
mener vi, at der ligger både tryghed og fornuft i.
Vel mødt og rigtig god fest til jer alle!
At fejre det sejrende forår har vi på Freja Sko- Martin
len, og i den ganske verden, gjort længe.
Fastelavn stammer egentligt fra den katolske tid
i Danmark:
Inden påske skulle man faste i 40 dage, og fastelavnen var en fest, som blev holdt inden man
gik ind til den strenge tid uden fx kød, fed mad
og lækkerier.
Selvom fasten tabte meget af sin betydning efter
reformationen i 1536, blev fastelavnsfesten ved

Deadline for indlæg: fredag d. 19. marts
Sendes til: adm@freja-skolen.dk
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