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Nyhedsbrev 

Freja Skolen 
# 2— Marts ’21 

Kære forældre til Freja Skolens elever 

 

I sidste uge kunne vi endelig få 5.-9. klasse til-
bage, om end i et noget mere begrænset om-
fang, end vi kunne ønske os. Men, det var dej-
ligt at se flere elever til morgensang – og ikke 
mindst en fornøjelse at opleve deres glæde ved 
at være tilbage. I denne tid bliver vi som skole 
stadig mindet om, hvorfor vi er her: jeres børns 
glæde ved at gå i skole, med det stærke sociale 
fællesskab i og mellem klasserne.  

 

I næste uge har vi påskeferie, og det er vores 
store ønske, at vi efter påske atter bliver fuldtal-
lige. Der er mange indikationer på, at der bliver 
åbnet mere op for skolebørnene efter påske, så 
vi afventer spændt de formodet nye retningslin-
jer fra Undervisningsministeriet. 

I vil få besked, så snart vi ved mere. 

 

Efter påskeferien vil alle klasser, også hvis de 
nuværende retningslinjer ikke bliver ændret, 
komme i skole tirsdag d. 6. april kl. 8.15, da 
vi afholder påskefest. Vi har på denne dag fokus 
på de mere sjove påskeløjer, som vil forgå 
udendørs. 

I forældre er meget velkommen til at komme til 
vores morgensang den 6. april, hvor vi har 
sangtekster til alle – og Kett (klasselærer, 2. 
klasse) vil sørge for en grundig opvarmning af 
vores morgenstemmer. 

 

Efter påske vil Mikkels Musikskole genoptage 
deres undervisning på skolen. 

Hvis jeres barn overvejer at gå til musikunder-
visning nu – eller efter sommerferien, må I en-
delig læse deres information igennem. 

 

- Gisela 

 

Tysk og matematik i 8. og 9. 
klasse 

Jeg har overtaget klassen i matematik pr 1. 
marts og vores første emne sammen er lignin-
ger.  

Eleverne har lavet en hel del opgaver med én 
ubekendt, dvs. x. Der er naturligvis ligninger 
med plus, minus, gange og division med x, men 
også nogle med x som en brøk eller procentdel 
eller x som en faktor i et areal eller andet, så vi 
gør brug af forskellige regneregler for at løse 
ligningerne.  

 

Eleverne har også selv fundet på nogle hver-
dagsproblemer, som kunne løses som en lig-
ning. Frederik, Bastian og Aurora ville gerne 
vide, hvor meget de skulle arbejde for at tjene 
nok til en computerskærm, en pickup eller et 
klaver. Andy var interesseret i, hvor mange ti-
mer i døgnet, han kunne spille computer, og 
Aurora var i dilemma om, hvilket af to jobs, der 
var det mest gunstige for opsparingen. 

 

I tysk har vi også beskæftiget os med teenage-
hverdagen, da vi har haft et tema om brugen af 
sociale medier og vores digitale liv i det hele ta-
get. Eleverne prøvede en dag at indstille sproget 
i deres telefon til tysk. Det medførte mange sjo-
ve reaktioner!  

Nu arbejder vi med temaet tysk popmusik fra 
de sidste 50 år, og alle elever har valgt en sang, 
vi skal bruge. Indtil videre har eleverne givet 
udtryk for, at de synes, det - med få undtagelser 
- er noget helt forfærdeligt musik. Men uanset 
smag skal vi bruge sangteksterne til at lære nye 
ord, træne læseforståelse og øve grammatik. 

 

- Karen Poppel 
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Børnehaveklassen 
 

Vinteren gik og foråret banker på   . 

Efter en fantastisk fastelavn med de andre klas-
ser og de skønneste kostumer plus mange arm-
kræfter, hvor William blev kattekonge og Gabri-
el kattedronning, er vi nu i gang med påskens 
komme. Vi har klippet og klistret/ pyntet op, og 
sået karse i søde urtepotte kyllinger, som vi selv 
har malet osv. Sidste dag inden påsken fredag d. 
26. marts holder vi påskefrokost i klassen. 

 

Vi har haft besøg af de kommende før-skole 
børn, og det var dejligt, for pludselig var der fle-
re legemuligheder.  

Ellers trives vi og er glade for at rytmen er tilba-
ge igen. 

 

Gæk-gæk-gæk, mit navn er blevet væk   

- .... 

 

6.- 7. klasse 
I 6.- 7. klasse har vi efter vinterferien haft om 

berømte opdagelsesrejsende, eventyrere og pio-

nerer. Eleverne har valgt en af dem hver. De har 

fundet informationer og billeder af ham/ hende, 

som de har samlet og formet til en præsentati-

on. Den har de fremlagt for de andre.  

Herunder følger et portrætgalleri af nogle af 

dem, vi har hørt om. 

Temaet opdagelsesrejser har for os bygget bro 

mellem historie- og geografifaget.  

Vores historieperiode har handlet om den euro-

pæiske middelalder og renæssancen. Den blev 

årets første med fjernundervisning. Og fjernun-

dervisning har vi jo haft lige siden og har det 

endnu, nu vi har geografi.  

På den ene side er vi alle uden tvivl blevet 

(endnu) mere rutinerede IT- brugere i denne 

Coronatid. På den anden: fx har et verdenskort 

på en væg i klassen mange fordele frem for et på 

en skærm - bare for at nævne én detalje. 

Ja, jeg tør godt sige, at vi alle glæder os meget til 

(snart?) at kunne vende tilbage til Freja Skolen 

på Bagmarken 58. 

- Markus 
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SFO’en 

 

I SFO er vi også i grupper, men vi er blevet gode 
til at acceptere tingene som de er; vi må godt 
være på de andres områder, når de andre ikke 
er der.  

Vi har fået masser af LEGO, som supplement til 
plus/plusser, og det blir brugt flittigt. 

  

I SFO har vi klippet store æg og farvelagt dem 
samt hængt op i vinduerne. 

Vejret er heldigvis begyndt at være med os, så 
der er gang i fodbold på den store plæne, samt 
andet boldspil - men nu glæder vi os til ferien. 

Så alle i SFO ønsker jer en glædelig påske!  

- Lise 
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