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Skolens ansatte
Klasselærere
Guðrun Olsen og David Baunbæk Thomsen,
børnehaveklasseledere
Lisa H. Jakobsen og Freya Kristensen, klasselærere 1. kl.
Heidi Sletterød, klasselærer 2. kl.
Anna H. Hartkopp, klasselærer 3. kl.
Marie Lassen og Lena la Bella, klasselærere 4. kl.
Carina Frederiksen og Emma Næsby Petersen,
klasselærere 5. kl.
Catharina Nordgreen og Lisbeth Spurr, klasselærere 6. kl.
Dia Fleming og Nanna Ramnæs, klasselærere 7. kl.
Helene Holmes og Sille B. Damgaard, klasseledere 8. kl.
Astrid Blom, klasseleder 9. kl.

Støtte/specialpædagoger og -lærere
Lisbeth Spurr, Lena la Bella, Ulrik Asmussen, Heidi
Bjerregaard, Katrine Skands, Carina Frederiksen, Dia
Fleming og Anita Vincentz

Pædagoger
Kwinja “Claire” Nyabashi, Bjarnee Ljunggren, Heidi
Bjerregaard, Aleksandra Habdank-Wojewódzka, Kim
Byvard, Pablo Kolbe Krøier og Miranda S. Larsen

Teknisk og administrativt personale:
Lone Helbo Jensen og Heidi Hofmann Boyhus er på

Faglærere

kontoret
John Carter; eurytmi, fysik
Malene Nordahl-Pedersen er skolens madmor
Lena la Bella; håndarbejde, matematik
Ulrik Asmussen; fysik og kemi
Hjalmar H. Rønningen; musik, kor, orkester, cello og
Ledelsen
kontrabas
Rune Schultz Langholm, skoleleder
Pablo Kolbe Krøier; sløjd og håndværk
Nanna Ramnæs, viceskoleleder
Susanne Grange; engelsk og idræt
Susanne Mortensen, leder af specialpædagogisk afd.
Bente Klerke; havebrug
Kim Byvard, afdelingsleder for SFO og klub
Alex C. Bach Andersen; musik til eurytmi og
instrumentalundervisning
Bestyrelsen
Elisabeth Dichmann; orkester og
Jesper Jørgensen, formand
instrumentalundervisning
Birgitte Gade Brander, næstformand
Katariina S. A. Petersen; orkester og
Jan Oster
instrumentalundervisning
Rikke Meyling
Adrianna Vestergaard; instrumentkarrusel og
Henrik Sørensen
instrumentalundervisning
Jesper Tornberg
Clara Tesch; kor og instrumentalundervisning
Ditte G. Aggerholm; orkester og instrumentalundervisning Marie-Louise Thomassen
Isabella R. Pedersen og Michael Branebjerg, suppleanter

Vi er 42 ansatte på Kristofferskolen; lærere, pædagoger, sekretærer, madmor
og ledelse som sammen skaber rammerne for elevernes hverdag

Kalender – efterår 2022

November

December

26. Julebasar kl. 10-16
29. Mandagsfridag

1.
2.
13.
22.

Adventsspiral, forældre (tilmelding)
Adventsspiral, elever i skoletiden
Lucia i skoletiden
Juleafslutning, fri 12.40 fra skole.
Bjørnene åbne til kl. 15.
23. dec. til og med4. januar: Juleferie

Velkommen til ROS
I dette nummer af ROS kan man læse tilbage- og fremblik fra lærerne, fra det gamle og
det nye skoleår. ”Rundt om skolen”, som også kaldes ROS, vil udkomme 4 gange om året
i dette skoleår. ROS fortæller om, hvad der rører sig på skolen i stort og småt. ROS er
derfor en vigtig del af skolefællesskabet, som alle forhåbentlig glæder sig til at læse, og
som vil give et indblik og et overblik over livet på skolen. Vi prøver at krydre ROS med
fotos fra skolens dagligdag.
Hvert nummer af ROS har et tema, og i dette skoleår vil de næste numre stå i julens,
midvinter og påskens tegn. Forrest i hvert nummer af ROS kan man finde praktiske
oplysninger med bl.a. lørdagsskolernes program, arbejdsdage, ansatte og en kalender for
de pågældende måneder.
Vi har valgt, at vi ikke uddeler ROS til alle elever, men at ROS udkommer i en elektronisk
udgave. Der vil dog være et begrænset antal trykte kopier, som man kan hente på
skolens kontor.
Oktoberdag i flammer
så langt dit øje når.
En mættet høsttung stemning
i markers korte skår.
Beatrice Vibe, 1990

God læselyst og efterårsferie
Nanna Ramnæs og Rune Schultz Langholm

Øjebliksbilleder fra børnehaveklassen
Af børnehaveklasseleder Guðrun Olsen

1. klasse - Fremblik
Af klasselærer Lisa H. Jakobsen
I første klasse skal vi i år prøve noget helt nyt. En stor klasse på 33 børn med 2 klasselærere og 2
forskellige klasseværelser. Der er altså mulighed for at dele klassen op i mindre hold i stort set alle
timer. Det er et privilegie, det er en gave og det er en udfordring. Vi skal prøve flere forskellige måder at
dele på i løbet af året og nogle gange giver det også mening, at vi er sammen alle sammen.

1. klasse er ligesom børnehaveklassen præget af rytme, eventyr, årstidsfester, vers og sange. Men det
er så meget mere en det.
Her er et uddrag af et vers, som børnene hørte/sagde på 1. skoledag:
Vi skal lære så mange ting
Den lige og den krumme
Og eventyr om brødre 3
Hvor den mindste kaldes for dumme
Men vi ved der kommer endnu mer´
Som A og I og O
Og 5 og 8 og minus og gange
Og at 6 kan være 4 og 2
Og strikkepinde og garn der driller
Og masker som kommer og går
Og fløjte og sange og sjove lege
Med klap på skulder og lår
Vores lærere si’r at i 1. klasse
På dem vi trygt kan stole

At vigtigst af alt, er det at vi
Skal lære at gå i skole
Som digtet slutter, det vigtigst er at eleverne bliver trygge ved og lærer at gå i skole.
Første skoledag tegnede alle eleverne den lige og den krumme på tavlen og i den følgende uge,
arbejdede vi videre med disse i formtegningshæftet.
I dansk skal vi på bogstavrejse med dværgen Puk og flere af hans venner. Puk er en lille dværg der ser
anderledes ud. Hans fødder peger i hver sin retning, næsen er skæv, skægget er skævt og armene er
ikke lige lange. Puk bliver drillet, men han har et godt hjerte og selv om han giver lidt igen, så holder
både kongen og os der hører historien med ham. Puk kommer gennem sin rejse både til jordens indre,
planeterne i rummet og til menneskenes verden, og møder på sin vej en masse forskellige væsner som
gennem fortælling og billeder på tavlen bliver til bogstaver i elevernes hovedfagshæfter.

Vi skal også arbejde rytmisk med sange, rim og sproglege.
I regning møder vi regnebrødrene, som med hver deres temperament og farve holder af at lægge til,
trække fra, dele, elle gange sammen. I regning skal vi hoppe, trampe og klappe og tælle både fingre,
tæer og kastanjer.
Desuden skal vi lære at strikke i håndarbejde, spille fløjte, male, synge til morgensang, hjælpe og opleve
i haven, nyde og udfordres af eurytmien, lege med det engelske og tyske sprog, grine, græde, have
plaster på, løse konflikter, holde fødselsdag, være ivrige og være trætte, klare svære opgaver og glædes
over, hvor let det er når man kan. Jo, vi har meget at nå i 1. kl.
Men det vigtigste er at vi trives og lærer at gå i skole.

2. klasse - Tilbageblik
Af klasselærer Heidi Sletterød
Jeg føler mig taknemlig.
Taknemlig over at få lov at være klasselærer til denne herlige klasse.; 28 sprudlende, sjove, dygtige, vise,
inspirerende, kærlige, engagerede, omtænksomme, lydhøre.. (og nogle gange også højlydte, det skal
man også kunne ;-) dejlige børn.
Første skoledag startede vi op i salen med forældre
og hele skolen til eventyr og blomsterbuketter. Det
var højtidsstemt og inderligt. Vi blev sunget ud af
salen og gik igennem espalieret over i klassen. Her
kunne vi puste ud – der var mange som havde haft
sommerfugle i maven, undertegnede inklusiv - spise
en mad og fortælle lidt fra sommerferien. Derefter
skulle der tegnes den første formtegning på tavlen.
Alle var oppe og tegne den lige og den krumme (som
også er skolens logo). Den lige og den krumme,
grundlaget for alle bogstavers form. Så var
startskuddet til de næste ni år skudt i gang.
Vi har haft regning og dansk. Håndarbejde,
legegymnastik, eurytmi og havebrug. Engelsk og tysk.
Vi har afholdt høstfest, Michaelsfest, lanternefest,
adventsspiral, fastelavn, påskefest, vores eget
skuespil, pinsefest og her til sidst skolespillet
Batsjelik.
I dansk har de lært de store bogstaver. Først
vokalerne og derefter alle konsonanterne. Fra billede
til bogstav. Hvert bogstav indeholderen en oplevelse, et billede: f.eks. svanen der omdannes til et s.
Læringen er foregået igennem at tegne, øve det pågældende bogstav og derefter skrive en lille tekst. De
har lært om de enkelte bogstaver gennem rim, remser, fortællinger og lydøvelser. Også i eurytmien har
vi arbejdet med de forskellige bogstaver.
I regning har de lært om de fire regnebrødre. Broder Blå (-), Broder Rød (:), Broder Gul (x) og Broder
Grøn (+). Brødrene har hvert sit temperament, melankoliker, koleriker, sangviniker og flegmatiker.
Børnene elsker at høre historier om regnebrødrene og identificerer sig meget med en eller to af dem.
Regning foregår igennem rytmisk tælling fulgt af tramp, hop og sang. Tallene er nære og konkrete, tæt
forbundet med fingre og kastanjer og klappende hænder.
Først lærte de romertal op til 12 og derefter de arabiske tal op til 24. At tælle til 100 og derefter øver vi
os i at tælle til 1 000 000!

I tysk og engelsk har vi arbejdet med intonation, klang, lyd og rytme
i de fremmede sprog. Dette bl.a. gennem rim og remser, eventyr,
sang og leg.
I håndarbejde har de lært den vanskelige disciplin det er at strikke.
Det har været rimelig nemt for de der stort set kunne det i
forvejen, ikke så svært for enkelte, svært for nogle og meget svært
for andre :-). Men alle har fået strikket et meget flot fløjtehylster og
en kat. Det er så godt gået!
I maj opførte vi vores skuespil for underskolen og siden for
forældre og bedsteforældre, tanter og onkler, og søskende
selvfølgelig.
Det var en stor oplevelse. Jeg syntes de klarede det urolig godt, og
er så stolt over deres engagement og over hvordan de bare stod
der og havde lært hele stykket og optrådte så flot. Med både en
inderlighed, et overskud og en humor.

3. klasse - Tilbageblik
Af klasselærer Anna Hollensberg Hartkopp
I 2. klasse har vi været gennem fortællinger om verdens begyndelse gennem dyre-, plante- og
elementfortællinger. Vi har hørt de gamle europæiske dyrefabler. Vi har været gennem Sølvfaks,
fortællingen om katten som rejste ud på eventyr. Vi har hørt fabler fra Asien og Afrika. I optakten til
julen har klassen - både hjemme, i hjemmeskole og med Susanne
og David som vikarer - arbejdet med historien om Sankt Nikolaus,
hans liv og gerninger og hvordan hans eftermæle er genstand for
mange af de traditioner, vi kender som jul. Vi har levet os ind i
historien om Mikkel Ræv fra Den Gamle Rævebog, og vi har følt os
gennem ret og uret med dyrene i hans nærhed.
Vi har rejst på gåseryg med Nils Holgersson fra Smålands grønne,
flade marker til
Laplands
bjergtinder og dale.
Netop da det
danske forår var i sit
mest eksplosive, gik
vi inderligt og fordybet ind i fortællingen om Francesco af
Assisi. Vi har følt årets og livets begyndelse med bierne i
bikuben gennem fortællingen om Lille Bi Solstråle og har
afsluttet skoleåret med fælles skuespil med hele skolen,
Batsjelik.
Hele året igennem har vi tegnet fra historierne, og alle
har udviklet deres stil. Den malende tegnen - hvor vi beskuer og gengiver verden i flader - er udviklet
hos alle elever. Vi har lavet bevægelige billeder til forvandlingshistorier.
I 2. klasse har vi gjort os bekendt med de små bogstaver deres navne, deres lyde og hvor de hører
hjemme når de skrives. Ved at skrive små sætninger har
vi øvet hvordan bogstaverne lyder når de sættes
sammen. Vi har lært begreber som søde ord - de lydrette
ord og drilleord - ord som ikke staves som man siger dem.
Klassen har også arbejdet med vokaler, konsonanter,
konsonantklynger, forlyde og det “hemmelige alfabet”. Vi
har skrevet fælles tekster til de historier vi har arbejdet
med. Nu efter afsluttet 2. klasse skriver og læser flere
elever selvstændigt, andre har det det til gode i 3. klasse.
Klassen har regnet alle fire regnearter, det har været
årets tema, og sammen kan klassen tabellerne fra 1-10.
For mange kan det endnu være svært at huske dem på
egen hånd, men sammen med sin klasse kan man meget

mere. Vi har talt/skrevet fra 1 til 1000 og lært at skrive og kende forskel på cifrenes betydning, alt efter
hvor i tallet de står.
Vi har øvet os i at regne med bønner og derefter omforme det til skriftlig regning.
Vi kan 1. og 2. vers - og mange kan flere - af hele årets morgensang. Den gamle skat af ord og
stemninger som giver os ting, vi ikke kan tale om. Vi har fløjtet og
lyttet - med åbne ører og lukkede øjne. Vi har reciteret vers om dyr
og årstider.
Med bivoks/ler har vi plasticeret figurerne fra vores fortællinger. Vi
har malet dualiteter. Vi har mærket de komplementære farver
gennem adskillige maleøvelser.
Vi har sunget, leget og reciteret på tysk. Sammen i klassen og lidt
hver for sig, kan vi sige mange - stille spørgsmål og svare.
Vi har plejet klassens fællesskab. Hver morgen har vi opmærksomt
lyttet til hinanden, når vi i tryghed har kunnet fortælle om det vigtige
vi havde på hjertet.

I 2. klasse har John Carter sat eurytmiens bevægelser til alfabetet ved juletid, til en fortælling om Jesu
fødsel fortalt gennem kattens øjne samt i fablen om Løven og Musen. Sammen med klasselæreren har
Marie Lassen ledt klassen gennem hæklingens svære kunst, og ud af det er der kommet bælter til
fløjtehylstrene og hånddukker - alle har lavet frøer.
Med Heidi Sletterød har klassen sunget, leget, reciteret og lavet store og
små projekter på engelsk. I haven hos Bente Klerke har klassen været
arbejdsomme som små bier. Vi har høstet og sået - blomster såvel som
korn til 3. klasse. De har lavet instrumenter og spillet sammen. Vi har
spist fra havens overflod, både friskt fra bedet og tilberedt.
2. klasse og deres klasselærer er helt klar til 3. klasse.

4. klasse
Af klasselærer Lena LaBella
Marie Lassen og jeg har fået lov til at arbejde sammen om 4. klasse i år. Vi kommer til at skiftes til at
tage perioder og være med i hinandens fagtimer (dansk og matematik). I øjeblikket har klassen sin
første geografiperiode med Marie ved roret. Det er meget spændende, både at høre om alt det Marie
ved om Roskilde og omegn og at opleve en anden lærers metoder. Klassen arbejder virkelig godt, og det
er tydeligt, at de har stor respekt for
alt hvad Marie fortæller og siger. Og
så er det jo simpelthen den sødeste
klasse.
I næste uge bliver det mig, som står
for årets første matematikperiode, og
det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi
skal arbejde med nye måder at gange
og dividere på, og når vi har godt styr
4. klasse på tur til Masterhøj.
på det, går vi videre med årets
hovedemne brøkregning. I denne
periode gælder det forståelsen af
delen af det hele, tæller og nævner, men inden året er omme, skulle vi gerne kunne bruge de fire
regnearter sammen med de forskellige brøker – og det bliver sjovt.

Frokost med udsigt til domkirkens to spir.

5. klasse - Tilbageblik
Af tidligere klasselærer Mette Hanson
Tilbageblik på 4. klasse
I 4. klasse skal eleverne finde deres egne ben i verden, efter Rubicon i 3. klasse.
I løbet af året har eleverne i 4. klasse i store træk arbejdet med nordisk mytologi, vikingetiden,
menneske- og dyrekundskab, omegnsgeografi og brøker.
I omegnsgeografi arbejdede vi først med det helt nære. De
tegnede kort over deres hus, deres vej til skole og skolen. Dette
skulle de også beskrive skriftligt. Vi fik også mange spændende
historier om de huse, som de bor i. Flere elever bor i gamle
huse, som har oplevet en del gennem tiden. Gennem alle
opgaverne, skulle de lægge mærke til hvor verdenshjørnerne
befinder sig. Siden hen har vi arbejdet med at tegne
Danmarkskortet, og de har hørt om sagnkonger og Danmarks
historie. For at kunne tegne et kort over noget som helst,
kræver det at man kan distancere sig fra omgivelserne og hæve
sig op, og det er noget meget centralt i 4. klasse. Sjæleligt føler
de sig ikke på samme måde ét med verden mere, som tidligere.
Nu er de ”Jeg i verden”. Og det bliver der også støttet op om i
undervisningen om vikingerne, der rejste ud i verden og
erobrede land.

7. klasse - Tilbageblik på 6. klasse
Af tidligere klasselærer Lisbeth von Spurr
Nu har jeg lige siddet og set sidste års juni nummer af Rundt om skolen igennem, og det var rigtig sjovt.
Eleverne havde haft ude undervisning i telte, og det havde de nydt rigtig meget. Efterfølgende fik vi på
skolen nogle bord-bænkesæt, så vi kunne fortsætte med udeundervisningen. De bliver brugt meget i
perioder, men nu kommer det gode vejr, og så får eleverne også selv lyst til at gå udenfor og sidde og
arbejde med deres opgaver.
Tager man et tilbageblik på skoleåret, så begyndte skoleåret for 6. kl.’s vedkommende, med at
forberede vores tur til Bornholm med en geologiperiode. Jeg havde som lærer bl.a. allieret mig med
Natur Bornholm og fået tilsendt noget af deres materiale og på den måde var vi alle godt forberedte til
turen.
Selve turen til Bornholm var helt fantastisk. Vi fik set alt det vi skulle. Vi fik både cyklet, kørt rundt i bus
og brugt vores gåben. Det var en god kombi for alle parter. Da vi kom hjem til skolen igen, evaluerede
eleverne turen ved at de udarbejdede nogle plancher og fremlagde opgaven for deres
klassekammerater og deres forældre ved et lille aftenarrangement.
Efterfølgende har skoleåret bestået af mange spændende hovedfagsperioder; Roms historie, geometri,
geografi om Europa plus matematik og dansk i lange baner.
Det der også har været tydeligt her i 6. kl. er, at eleverne vokser og det sker på mange måder. De bliver
mere modne og verdensbevidste, og det kan man som lærer mærke i undervisningen. De vil gerne lære
noget. Samtidig er de også fulde af livlighed og glæde, der indimellem får hele klassen til at virke som en
dag i Tivoli, med hvad der nu hører til, så det er aldrig kedeligt at være lærer i 6. kl.
Vi har også været på en del udflugter. Fx var vi på stranden ved Roskilde Fjord for at finde sten og
efterfølgende klassificere dem, da vi havde geologi. De har været med deres tysklærer og mig i vores
klatreklub (vi dyrker klatring som fritidsinteresse) for at prøve at klatre, de har været i Roskildehallerne
for at løbe på rulleskøjter, fordi der er en klassekammerat der er rigtig god til det og hvem ved, måske
kommer der flere udflugter.
I lighed med sidste år har jeg spurgt eleverne, om de ville skrive et par ord, der fortæller lidt om
hvordan de har oplevet skoleåret 2021/22. Udsagnene følger:
# Jeg har lært at det altid kan betale sig at spørge andre om lov til at være med i en leg eller andet, end
at gå rundt alene. Jeg har også fundet ud af, at det ikke fungerer for mig at pakke min taske efter
skemaet.
# I 6.kl. har jeg lært at klatring er sjovt. Jeg har også lært, at man får et godt fællesskab af at cykle på
Bornholm i en uge og at det er sjovt at gå i skole.
# Jeg er blevet bedre til matematik og at geometri er fedt.

# Det har været et sjovt og spændende år. Jeg har gået på skolen i 1 år. Vi har været på mange ture og
det har været sjovt. Vi har været på Bornholm, klatretur, rulleskøjtetur og en søjletur til Roskilde. Det
har virkeligeligt været sjovt og jeg fortryder aldrig, at jeg er startet på denne her skole.
# Jeg syntes, at det har været et fint år og jeg er blevet bedre fagligt. Jeg syntes, at det med venner er
svært, men OK! Jeg er blevet klogere på mig selv og andre. Jeg elsker at gå her.
# I 6.kl. har jeg haft det godt. Er begyndt at snakke med nogen jeg ikke har snakket med før. Jeg er
blevet bedre til matematik. Det var hyggeligt at være på Bornholm.
# Jeg har oplevet i 6.kl.: Et godt venskab og fået nye venner. Jeg er også blevet bedre til engelsk og
matematik. Der har været nogle forfærdelige gode klasseture som fx til Bornholm og da vi var ude og
klatre. Jeg syntes, at turen til Bornholm var så fed fordi klassen blev rystet bedre sammen. Vi er blevet
bedre til at mærke hinanden, når noget er nok. Jeg har også lært flere at kende.
# Mit skoleår år har været rigtig godt. Jeg er også meget glad for, hvor godt folk tog imod mig. Det har
været et rigtig sjovt år med mange sjove oplevelser i år har jeg lært mange ting fx om Romerriget om
mange andre ting.
# I 6.kl. lærte jeg meget. Jeg er blevet meget god til matematik. Det var også en god tur til Bornholm og
dejligt med en masse ferier. Det har været specielt med Corona en før jul. Jeg glæder mig til
sommerferien.
# I 6.kl. lærte vi, at man kunne undervise online. Vi lærte at skrive matematikstykker op. I 6.kl. var vi på
en tur til Bornholm og så en masse ting og spiste mange lækre is.
# 6.kl. har været et godt år og jeg har fået en del nye venner. Jeg har også spillet Cornett for mine
forældre og ved et Åbent Hus-arrangement på skolen. Timerne har været gode. Nogen bedre end
andre. Det var også et stykke tid, hvor vi havde folkedans i stedet for idræt. Det var der nogen der var
lidt oprørte over, inklusiv mig.
# I 6.kl. lærte jeg, hvad en fabel bestod af. Fru Spurr er en rigtig god lærer. Vi fik MANGE lektier for. Jeg
syntes, at skole er kedeligt. Det er der en god grund for.
# Jeg har oplevet, at klassen har fået et bedre sammenhold på vores tur til Bornholm. Vi hyggede os
meget. Jeg har også fået et tættere forhold til nogle piger i klassen og en der også går til ridning. Vi
været på ret mange ture. Fx på en rulleskøjtebane, hvor der var en pige der brækkede armen.
# I 6.kl. har jeg lært at fællesskab er meget vigtigt for en klassetur og at der godt kan være tre
pigemøder på én uge. At året ikke bliver bedre af at være sit lykkesår gammel.
# Jeg er meget glad for min matematiklærer, min historielærer!
# Jeg syntes, at det har været hyggeligt i 6.kl. Vi har nogle gode lærere. Der er træls at gå i skole om
morgenen, men når man kommer derover, der det godt. Jeg syntes der er mange friske lærere. Ikke
sådan nogle slatne nogen.
# Jeg er rigtig glad for matematik. Læreren er god til at forklare mig tingene og det er jeg glad for.

# I 6.kl. har jeg lært ligninger.
# Jeg har oplevet, at der er mindre drama og jeg har også lært en hel masse om Rom og er blevet bedre
til matematik. Jeg har oplevet en masse gode og sjove klasseture. Fx var vi på Bornholm, hvor vi som i
en mølle og den sidst dag sov pigerne i en hytte og drengene som i telte. Vi har været på klatretur,
søjletur, og rulleskøjtetur, hvor der var én der brækkede armen.
# I 6.kl. har jeg lært en hel masse ligninger og en hel masse forskellige regnemetoder jeg ikke kendte før
at kunne.
Jeg gør opmærksom på, at jeg ikke har rettet i de forskellige udsagn.
Slutningen på skoleåret bliver fantastisk, for der skal hele skolen arbejde sammen om skuespillet
”Batsjelik”. Det bliver sjovt.

7. klasse
Af klasselærer Dia Fleming
På det syvende klassetrin sker der en stor udvikling med eleverne. På sin vis kan man sige, at det indre
koger over hos de unge, hvorefter der lander nogle skønne, sympatiske og ansvarlige unge mennesker.
Igennem de første cirka 14 år lever barnet, ifølge Steiner, primært gennem dets viljes- eller følelsesliv,
og når det når puberteten, begynder fornuften langsomt at vinde indpas. Først skal den unge dog
igennem en svær tid, hvor store og nye følelser overmander det, og hvor verden omkring får en ny
betydning. Det kan opleves som om, at der pludselig bliver skruet op for følelserne, og som om verdens
uretfærdigheder bliver meget nærværende. Det er helt normalt, at den unge kommer meget træt i
skole og føler sig ensom, overset eller uretfærdigt behandlet. Som voksne omkring de unge i puberteten
må man tålmodigt affinde sig med (og til tider sætte grænser for) onde øjne, humørsvingninger,
konflikter, diskussioner af enhver art, selvretfærdighed og en talestrøm, der hele tiden sætter ord på
spontane følelser, meninger og spørgsmål. Sidstnævnte gælder ikke alle, og slet ikke derhjemme –
mange lukker gerne munden helt i derhjemme og svarer til hver en tid ’fint’, når mor eller far spørger til
skoledagen. Det er ikke let at gå fra barn til ung.
Som lærere prøver vi at understøtte elevernes udvikling, og det er en spændende og krævende tid. Det
er lidt som at stå og kigge spændt på 25 æg, der er ved at klække; æggene står på højkant, og de må
ikke vælte – i skolen er det lærernes opgave. Samtidig med at vi naturligvis skal lære eleverne forskelligt
fagstof. Kunsten er, så godt som det er muligt, at få fagstoffet til at understøtte elevernes udvikling –
enten i form af indholdet eller af metoden. At fokusere på motivation er et godt udgangspunkt, men
også den daglige og årlige rytme understøtter elevens oplevelse af ro og orden – altså at ikke alt er
kaos.
Hjertets Vej
Et af de nye fag i 7. klasse er Hjertets Vej. Her undervises i år i dyrs og menneskers formering (ikke
decideret seksualundervisning), menneskets udvikling fra æg og sædcelle til helt og fødeklart foster, der
undervises i pubertet og i overgangsriter. Eleverne tegner både dyr og mennesker, og undervejs skal de
i ler forme både celler og fostre i forskellige stadier.
Hjertets Vej er et fag, som på mange måder forklarer eleverne deres egen udvikling, og mange holder af
faget – også selvom det til tider kan føles akavet og pinligt. Der er tid til at besvare de unges spørgsmål
løbende i forløbet. Vi har i 7. klasse også en brevkasse, som man kan lægge spørgsmål i. Kassen bliver
stående, så eventuelle anonyme spørgsmål også kan tages op senere på året.

8. klasse – Øjebliksbilleder fra landbrugsturen
Af klasseleder Helene Holmes & Sille B. Damgaard

9. klasse - tilbageblik
Af klasseleder Astrid Blom
Et højdepunkt i 8. klasse er afleveringen af 2-måneders-opgaven. Det er den største selvstændige
opgave eleverne laver i deres skolegang på Kristofferskolen. De vælger selv et produkt. Det første skridt
er, at eleverne arbejder teoretisk med produktet og finder ud af historien/baggrunden/materialer o.s.v.
Derefter skal de bygge, bage og lave deres produkt. Der skal laves en planche til produktet om
arbejdsprocessen, og til sidst skal hver elev holde et oplæg på ca. 5 min. foran 7. og 9. klasse.
Selvfølgelig havde alle elever øvet deres oplæg foran klassen. Alligevel var nervøsiteten på selve dagen
stor. Alle klarede deres oplæg og var tilfredse og stolte bagefter.
Publikummet blev introduceret til mange forskellige ting, og vi lærte meget nyt om mange produkter.
Der blev lavet pasta, is, skumfiduser, lakrids og chokolade. Eleverne lavede bivokslys, krystaller, byggede
et skateboard og en skateboardrampe, en vindmølle, en computerkasse, et kamera og en guitar. Nogle
elever har syet og hæklet tøj. De har fremstillet deres eget papir og bundet bøger ind. Vi blev
introduceret til "vertical farming" og der blev spillet på en selvlavet japansk fløjte. Man kunne læse en
roman og tegneserier.

Batsjelik
Tilbageblik set fra en udskolingslærers/scenografs/produktionsleder stand-in´s synspunkt
Af Helene Holmes
Her før efterårsferien føles det allerede som længe siden vi spillede Batsjelik. Men her til morgen dukker
der lige så stille billeder, situationer, musikstumper og replikker op i mit hoved, helt tilbage fra sidste år
ved denne tid. Jeg prøver at ordne dem kronologisk:
Oktober: Vi begynder så småt at øve sange til Batsjelik i klasserne. Det oprindelige eventyr bliver fortalt i
nogle klasser og der tegnes. Hvordan kommer man videre med et så stort fælles projekt? Vi er enige
om, at målet er, at alle elever skal føle ejerskab for stykket. Hvordan gør man det? Der er mange
spørgsmål i luften, hvornår skal vi, hvem gør, hvor mange penge, hvad med, hvis nu….
Januar: Vi står i mørket kl. 17 nede på terrassen i Lillebjørn (var det af smittehensyn udenfor? - det var
det nok). Det er lige efter nytår, og alle ansatte og bestyrelsen er til afskedsreception for Carina, der skal
til Gram og være højskoleforstander. Jeg tænker ”gys, hvad nu med Batsjelik, når den store
produktionsleder ikke er her til at samle trådene?”
Kort efter beslutter vi på lærerkonferencen at vi gennemfører Batsjelik. ” Vi kan ikke aflyse, der har
været så mange aflysninger i coronatiden”, (i november aflyste vi for 2. gang basaren), og vi trænger
sådan til at være fælles om noget, hele skolen. Vi dropper det lejede 50.000 kroners telt, som havde
plads til alt og alle, og beslutter at sætte ambitionsniveauet ned, det skal være teater for os selv og
vores nærmeste. Pladsmanglen kom vi til at deale med gennem hele resten af projektet, vi talte
publikumspladser til vi var helt grønne i hovederne.
Marts: Forældre tegner mønstre af til bl.a. træ-dragter i de små klasser og syr derhjemme.
Garderobestativerne i klasselokalerne fyldes lige så stille.
April: Jeg står i atelieret, rundt om bordene sidder 6 klasses forældre med 7 papdele til en ørnemaske
og ser let forvirrede ud. Limen holder ikke, og kun en enkelt har fundet ud af at samle en maske, og vi
har 29 tilbage… Jeg tænker i mit stille sind: ”ÅÅh nej nej..” men pludselig er der hul igennem, en anden
lim funker og en far har knækket samlekoden, og hele holdet producerer derudad under livlig snakken.
Maj: Trykket stiger og i uge 22 er hele udskolingen i gang med at øve musik, hovedroller, lave scenografi
og kostumer. 8 prinsesser i forskellige størrelser skal dele 4 kjoler, løsningen bliver snøreliv der kan
spændes ind og ud.
9. klasse har fået en uvurderlig gave. De skal køre hele lyset selv, og Thomas, der er forælder på skolen
og professionel lysmand, tilbyder at undervise og guide dem. Der bliver købt nyt lys, som for fremtiden
kan bruges på alle skolens teaterforestillinger.
Juni: Første fælles prøve i salen for hele skolen. Kaos hersker, børnene larmer, lærerne prøver at
overdøve, det er svært at komme i gang, hvordan styrer man en hel skole på én gang? Frustrationerne
hænger uden på tøjet og alle tænker: ”Det hér går aldrig…” Jeg prøver at trøste med ”at det er heelt
normalt, også på rigtige teatre…”. Til næste fællesprøve går det allerede meget bedre, læringskurven er
stejl.

Prøve for prøve går det bedre, og alle fornemmer efterhånden, at det er vigtigt at kunne sine replikker,
noder, sange, osv. for i fællesskab at kunne løfte stykket.
Generalprøven med publikum går ok, og til premieren er de fleste fejl rettet. En granitblok hæver sig
langsomt fra mine skuldre: Det går godt!! Forestillingerne bliver bare bedre og bedre, nu ved alle hvad
de skal.
Stykket er i gang. Jeg står og sveder
sammen med alle de andre bag scenen,
og linder lidt på afdækningen for at få en
smule frisk luft ind. Men alle er stille og
følger med i stykket, små som store,
parate til at fare ud, når det er deres tur,
synge, lave eurytmi, eller recitere. Vi
løfter i flok, Hurrah!
Foran mig sidder Mikkel i orkesteret og
spiller løs på sin trombone. Sekundet
efter smutter han bagom scenen i sit
sorte kostume, over for at spille en
scene som Batsjelik. Kort efter er han tilbage. Jeg kigger op på lysfolkene fra 9. klasse bag publikum.
Deres ansigter er dybt koncentrerede, jeg er stolt af dem.
Pludselig er det sidste forestilling, og mandag flyver paller ud og kulisser ned. En flok småpiger følger
efter Mikkel i skolegården, han vender sig og jagter dem med et Batsjelik-brøl, og de hviner frydefuldt.
Nogle af skolens store elever går arm i arm med nogle fra 3. klasse, deres ansigter skinner lyksaligt.
Projektet er lykkedes, skolen er blevet rystet sammen, og Corona spøgelset kyst væk. En begejstret
lærer foreslår at vi spiller Batsjelik hvert år, jeg smiler, men vælger ikke at svare.

Kristofferskolens specialpædagogiske afdeling 2022/23
Af Susanne Mortensen, leder af specialpædagogisk afd.
Som friskole påtager Kristofferskolen sig et socialt ansvar på lige fod med folkeskolen. Det betyder at
skolen, på samme vis har valgt, at 10 – 15 % af alle skolens elever, der har brug for støtte gennem
specialundervisningen, vil kunne optages.
For skolens vedkommende betyder det, at vi har valgt på hvert klassetrin, i gennemsnit, at inkludere 2-4
elever med støttebehov. Dette enten periodisk, eller gennem flere skoleår. Dette også I skoleåret
2022/23.
Da Kristofferskolens pædagogik fokuserer på faglighed, fællesskab og dannelse af sociale relationer i
den samlede klasse, er det overordnede formål med specialundervisningen på Kristofferskolen i al sin
enkelhed, det samme som skolens formål, nemlig at være med til at forme hele selvstændige
mennesker med sund dømmekraft og konstruktiv handlekraft.
Indsatsen
Indsatsen i specialundervisningen vil hvert år således blive koordineret i forhold til at give både elever,
lærere og specialundervisere redskaber til at deltage i og opbygge læringsfælleskaber, der inkluderer
eleven både fagligt og socialt. Speciallærerne kan benyttes som ekstra lærerkraft, som i år, hvor
mellemskolen har to fasttilknyttede lærere i et co-teaching forsøg, og dermed også være rådgivende og
besluttende i forhold til disse elever. Elever med særlige vanskeligheder, har som oftest brug for særlig
træning; mere eller anderledes end den undervisning, der gives i klassen. På Kristofferskolen gives den i
tillæg også tilrettelagt ud fra den pædagogik, der kendetegner skolen. Der arbejdes således også i
specialepædagogiskafdeling ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impuls. Det betyder, at lærerne i
specialundervisningen, udover at tage hensyn til den enkelte elevs specifikke udfordringer, i særlig grad
også arbejder ud fra det aldersspecifikke, og dermed temaerne for de forskellige klassetrin. På den
måde følger eleven stadig overordnet sin klasse; også i de timer eller perioder, hvor vi har valgt at give
enkeltlektioner udenfor klassens skema.
Støtten koordineres forskelligt efter klassetrin og behov. I de små klasser er der som oftest behov for
inkluderende social støtte i klassen. Fra 3. klasse ændrer støtten sig, således at der bliver tale om mere
og mere faglig støtte. Både i hovedfagstimerne, men derefter, hvis der skønnes et behov, også i
fagtimerne eller efter skoletid.
Nogle gange kan det være nødvendigt at tage elever ud af hovedfag for at udnytte ressourcerne bedre.
I fagtimerne kan der være tale om specifik faglig træning som læse/stave/regne-træning, men også om
nødvendigt hjælp til lektielæsning. Vi kan også tilbyde støtte i de mere fysisk betonede fag som
kunstterapi, håndværk, havebrug, maling, tegning, plasticering og bevægelse. Fag der kendetegner
skolen, og dermed også fag som kræver samme inklusionsstrategier som basisfagene.
Samarbejde med PPR og eksterne
I samarbejde med PPR’s (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) bistand til skolen, arbejder vi i dette
skoleår hen imod at skabe et mere fokuseret møderum, hvor lærerne på fokusteammøder kan rådgives

om, og gives redskaber til, at afprøve forskellige metoder og tilgange til vores elever, inden en evt.
endelig ansøgning til PPR om særlig støtte. Denne kunne være forslag til at støtte elever med
vanskeligheder med henblik på at:
•

give den enkelte elev redskaber, der kan skabe et stærkere og mere inkluderende fællesskab for
eleven i den samlede klasse. Dette ved at støtte den enkelte elev i en dynamisk sammenhæng med
udvalgte elever i klassen og/eller i frikvarteret.

•

rådgive lærere og andre ressourcepersoner i klassen til, hvorledes de kan forholde sig nuanceret,
systematisk og mere målorienteret til egen praksis, når disse arbejder inkluderende i forhold til
børn med særlige behov. Handleplaner for den enkelte elev er et eksempel, men kunne også være
at kunne videreformidle det fremadrettede indhold i enhver lektion til denne type elever, uden at
give køb på skolens særlige pædagogik.

•

inspirere til at igangsætte særlige pædagogiske og didaktiske redskaber der erfaringsmæssigt viser
vej til en større inklusion af denne type elever

•

rådgive forældre til graden af bekymrende indvolvering i både barnets skolegang, men også privat.

Udover årets forsøg med to-lærer ordning i mellemskolen, udvider vi med forebyggelse, ved flere timer
i kunstterapi samt i de større klasser, med mere ansvar for egen læring ved S.M.A.R.T. planer.
Så alt i alt er det et spændende år i afdelingen, hvilket forhåbentlig kommer til også at vise sig ved
forældreforedrag. Vi planlægger et omkring kunstterapi og senere også et omkring vores
ordblindeindsats.

Forebyggende kunstnerisk arbejde
Af kunstterapeut & speciallærer Anita Vincentz
Ved tilbageblikket på året 20-21 skrev jeg om vores tanker og små tiltag i forhold til, at få et
forebyggende kunstnerisk arbejde til at være en del af vores skole indenfor specialundervisningens
arbejde.
I den sammenhæng er der sket rigtig meget i år.
Der er blevet arbejdet flittigt i 1.-, 2.- og 3. klasse i årets løb.
Og så har skolen givet mig mulighed for at lære endnu mere på dette felt i form af en kunstterapeutisk
uddannelse, som jeg er meget taknemmelig for.
Terapi betyder blot, at arbejde på at skabe en balance i det enkelte menneske, og det er i det felt jeg
delvist har arbejdet i år og som vi vil bygge videre på i det kommende.
Ubalancer kan være i forhold til fysiske-, følelsesmæssige- eller tankemæssige udfordringer.
Har vi f. eks elever som viser små tegn på ordblindhed eller andre kognitive ubalancer, er det muligt
gennem det forebyggende kunstneriske arbejde, at hjælpe disse elever tidligere end man ville gøre med
den direkte træning af bogstaver og læsning. Der er arbejdet med dette i andre lande og man har
opnået fantastiske resultater. For os er det et forholdsvist nyt og spændende felt.
Har man kognitive udfordringer, giver dette sig også udtryk i det fysiske og sjælelige. I sine yderpoler
som ekstrem uro eller en drømmende tilstedeværelse.
På samme måde vil sjælelige- eller fysiske udfordringer påvirke tænkningen. Det hele hænger sammen.
I en tid med stigende tendenser til stress, depression, angst, mangel på selvværd eller selvtillid, er dette
et virkelig brugbart stykke multi-værktøj at have i værktøjskassen.
At kunne forebygge tendenser gennem at skabe balance kan betyde at kunne undgå disse tilstande,
udfordringer eller sygdomme.
Og jo yngre et menneske er, desto større er mulighederne for forandring.

Fremblik
Og endnu et spændende skoleår begynder.
Det bliver for mit vedkommende i specialundervisningen på det kunstterapeutiske felt. Jeg skal arbejde
med små grupper af elever fra 2.- og 3. klasse.
Vi har et lille marionetspil i gang fra sidste år som skal gøres færdigt.
Vi skal arbejde med eurytmiske øvelser, formtegning, dynamisk tegning, malning og plasticering.

Og med koordineringer, op/ned, højre/venstre og på kryds: for når der kommer større bevidsthed i hele
kroppen og omkring denne, vækker dette også en større vågenhed i det indre, i tanker og følelser; og i
det ydre, i forholdet til omgivelser og medmennesker.
Alt i alt hjælper det til at opnå den ro og sikkerhed der er nødvendig for at lære; at kunne holde
koncentrationen; at kunne danne indre levende billeder osv.
At arbejde med små grupper gør det muligt, at hjælpe den enkelte elev med lige præcis det, som han
eller hun har brug for.
I dette år bliver min tid delt mellem undervisning af børn og undervisning af voksne. Det betyder, at jeg
kun vil være på skolen 50 % af tiden.

Det er tid for Michaelspil
Af Rune Schultz Langholm, skoleleder
På vores skole handler september om tiden op til det store Michaelspil, hvor eleverne øver sig til spillet.
Tærsklen til efteråret markeres hvert år den 29. september - ikke blot på Kristofferskolen - men på alle
Rudolf Steiner Skoler over hele verden. Det er efterår, og det er derfor høsttid. Dagene bliver kortere,
og vi er ved at gøre os klar til vinter. Det er ikke tilfældigt, at Sankt
Michaels fest markerer begyndelsen på den mørke del af året på
den nordlige halvkugle. Der er tre store festdage i den
antroposofiske kalender, og det er Sankt Michael d. 29. september,
Sankt Martin, som vi kalder Morten, d. 11. november og Sankt
Nikolaus d. 06. december, således at disse tre fester danner en
treenighed, som bringer os tættere på jul.
Sankt Michael står for mod, Sankt Martin for medfølelse og Sankt
Nikolaus for samvittighed. Så tre højtider, der følger hinanden, og
som begynder med modig handling, gennem broderlig medfølelse,
til samvittighedsfuld tænkning, bringer lys ind i mørket og
forbereder os til jul.
Michaels festen falder sammen med den tid, hvor naturen trækker
sig tilbage og efterlader os sommerens frugter. Vi siger farvel til den sommerlige overflod af lys, varme
og sanseindtryk, som naturen har budt os.
I efteråret havde vores forfædre brug for selvtillid og mod til at tro, at naturens død var midlertidig, og
at den kunne genoplives om foråret. Tiden for indre fordybelse begyndte og begynder med efteråret,
udsigten er rettet udefra og ind. Elektrisk lys og opvarmning har vi i dag, men den indre varme og det
indre lys har vi brug for, og dette lys skal vi skabe for os selv. Hertil hører også det mod, som
Michaelsspillet kan formidle til os.

Det økologiske kultur-laboratorium
Af Bente Klerke, havebrugslærer
I 2010 blev skolehaven anlagt som den første del af Det Økologiske Kulturlaboratorium. Det er snart så
længe siden, at mange af deltagerne fra dengang er rejst videre ud i verden. Inden alt er glemt, og
måske også for at puste nyt liv i visionerne, kommer historien her i korte træk:
Det hele begyndte med at Jytte Abildstrøm, som bor et stenkast fra skolen, kom og spurgte om vi ville
være med til at bygge et økologisk kulturlaboratorium. Der skulle være en demonstrationshave og et
multifunktionelt hus, som kunne bruges til dukketeater, fortælleværksted, grøn formidling og meget
mere. Det skulle være et inspirerende centrum i Trekroner området, hvor kunst, leg og bæredygtighed
gik hånd i hånd og involverede lokalsamfundet på alle mulige måder.
Vi sagde ja uden megen tøven. Roskilde kommune gav os et startbeløb på 30.000 kr., og Jytte
Abildstrøm samlede en flok af scenekunstnere, som gav en storslået støttekoncert.
Stig Nielsen, der var arkitekt og lærer på skolen, tegnede et dobbelthus, som skulle være bæredygtigt
og delvist bygges af genbrugsmaterialer; og han og Carina Nilsson udfærdigede en inspirerende
projektbeskrivelse
HAVEN
Da det blev forår gik jeg i gang med at anlægge haven sammen med elever og lærere. Stedet var
SFO’ens gamle legeplads, der mest bestod af grus og græs med et kompakt lag ler nedenunder.
En far med en gravemaskine grubbede jorden for os, og bagefter såede vi kvælstofsamlende planter og
havre over det hele for at berige og løsne jorden.
En familie, som var i gang med at bygge hus, gemte det øverste lag muld fra udgravningen til os; Jytte
Abildstrøm kom med overskydende udplantningsplanter fra ’Årstiderne’, og Kiselgården forærede os et
stort læs udsøgt komøg. En biodynamiker
med forstand på gamle kornsorter gav os
såsæd, og en familie med
gartnerforbindelser skaffede os en overflod
af krydderurter.
Vi gravede græstørv op i en uendelighed,
flyttede jord, såede og plantede - og haven
blev til, bed for bed.
Det forår arbejdede klasserne ’fra hånden til
munden’ - forstået sådan at jeg på
lærerkonferencerne udbød forestående haveopgaver; og så var der altid nogen, der tilbød at komme
med en klasse.
I efteråret begyndte vi at skemalægge timerne i haven - især de ældste klasser havde mange havetimer
det første år. Gradvist kom alle klasser med, og en læreplan begyndte at tegne sig.
Vi inviterede gartnere, biodynamikere, sansehaveeksperter og folk med erfaring i permakultur, og de
gav alle inspiration til havens udformning.
Vi anlagde lægeurtehaven med stiklinger fra Tadre Mølles urtehave, farvehaven i Sagnlandet Lejre og
mange andre haver. Af Matas Miljøfond fik vi frugttræer og -buske. De ældste elever byggede en
kompostkasse, som nu selv er blevet til muldjord, og en sololle, hvor vi stadig tørrer æbleringe.

Vi fik bålplads og udevask, udekøkken bygget af 3. klasse (nuværende 7.); der kom kvashegn,
insekthotel, insektbassiner, sommerfuglebuske, spiselige stauder… og bier, som ikke overlevede
vinteren. Vi venter på en ny forårsfamilie.
På et tidspunkt var haven og undervisningen så etableret, at vi begyndte at fokusere på mere
udadvendte projekter. Vi havde bl.a. et samarbejde med RUC, hvor studerende underviste vores 9.
klasse i bæredygtighed og lærte dem at lave solcellelygter og mini-vindmøller.
Til lørdagsskolerne inviterede vi folk fra bl.a. Biodynamisk Forening, Greenpeace og Amnesty
International til at holde foredrag for de ældste klasser, og det satte gang i dialoger og refleksioner om,
hvordan vi ønsker at leve sammen.

I nogle år – faktisk indtil Corona, kom
flygtningebørn fra modtageklassen på
Østervangsskolen og arbejdede i haven en gang
om ugen. Det førte til mange skønne møder
mellem dem og vores elever: sang og folkedans
i de yngste klasser, fløjtekoncert i 7. klasse,
fælles leg i frikvartererne osv.
Det står dog klart, at vi endnu ikke har fået
etableret en egentlig kontakt til lokalmiljøet,
sådan som det var tanken - vi har indtil nu ikke
haft de kræfter som det kræver; nok mest fordi
livet i skolen skal varetages hele året rundt.
HUSET
Huset, blev bygget et år efter havens begyndelse. Vi inviterede Steen Møller til at holde kursus i
økologisk byggeri. Steen Møller er grundlæggeren af den økologiske landsby ’Friland’ på Djursland.
Deltagerne var forældre, lærere og folk udefra, og vi betalte for at deltage. Sådan blev huset bygget - på
stampede muslingeskaller, med vægge af trærammer, som vi fyldte med halmballer - lerklinede
indvendigt og beklædte med brædder udvendigt. Gulvene blev lagt med genbrugs-mursten og
overskudstræ fra en bæredygtig byggevirksomhed.
Tagene var bygget på forhånd med hulrum, som vi fyldte med hampefibre. De blev hejst op med en
kran, og det var et værre mas at få dem til at passe til de uens vægge, men humøret var højt, og det
lykkedes så nogenlunde.
Da ugen var omme, stod det meste af huset færdigt. De mange løse ender blev med hiv og sving,
hjælpsomme hænder og opfindsomhed samlet i løbet af skoleåret, og til slut lagde ’Derbigum’ - en
Cradle2Cradle virksomhed - bæredygtigt tagpap på taget og gav os 50% rabat.
Huset har vist sig at have et skønt indeklima hele året rundt; det er ikke for koldt, ikke for varmt, ikke
fugtigt - bare rart at være i. Det er for det meste fyldt med haveredskaber, kurve og krukker, brænde,
frø og blomsterløg, skrivehæfter, børn når det regner, æbler om efteråret, humlebier i taget… og vi kan
på kort tid omforme rummene til skolestue, urte-tørrerum, køkken, fortælle-rum - og såmænd også til
dukketeater.
FREMTIDSDRØMME
Vi drømmer stadig - om et vandbassin med vandtrappe og en solcelledreven pumpe, et upcyclingsværksted, hvor skrot bliver til guld; en nedlagt pølsevogn som rullende skolekøkken, en smedje,

et pileværksted, større grøntsager, Grønt Flag, nye bier; idérige ildsjæle til søsætning af projekter i
lokalmiljøet, erfarne fondssøgere… meld jer endelig!

Nyt fra Pædagogisk Udvalg
Af Nanna Ramnæs, viceskoleleder og medlem af Pædagogisk Udvalg
Et lille kig ind i nogle af de opgaver pædagogisk udvalg står for.
Skolens pædagogiske udvalg har til formål at sikre, at skolens pædagogik praktiseres og udvikles. Det
gøres bl.a. rent praktisk ved, at udvalgets medlemmer, der består af en repræsentant fra indskolingen,
mellemtrinnet og udskolingen, ugentligt holder møder. På møderne tilrettelægges de emner, som der
arbejdes med på de ugentlige konferencer, hvor alle lærere deltager. Emnerne kan bestemt også
komme fra konferencens medlemmer, således, at der er et samarbejde mellem pædagogisk udvalg og
konferencen. Vi har netop arbejdet med livsduelighedsbegrebet på vores møder – et emne, som ikke
bare er aktuelt på vores skole, men er nærværende generelt i den pædagogiske debat. I det arbejde
stod det snart klart, at der skal skelnes mellem duelighed og livsduelighed. Hvordan gør skolens fag og
aktiviteter eleverne duelige, dvs. giver dem færdigheder, der kan være med til at give selvtillid, og hvilke
områder, fagindhold og aktiviteter kan bidrage til grundlaget for et godt selvværd? Begge dele, selvtillid
og selvværd skal være tilstede, når der tales livsduelighed. Vi er nu begyndt på arbejdet angående
didaktik, hvori metodik indgår. Et spændende arbejde, hvor vi tager udgangspunkt i vores
undervisningsplaner for at dele vores viden om de bagvedliggende overvejelser og tanker angående
planlægningen af undervisningen. I pædagogisk udvalg har vi også andre opgaver, så som at godkende
kurser og uddannelser eller opfordre kollegaer til at dygtiggøre sig, hvis det vurderes, at skolen har brug
for eller får brug for nogle kompetencer, som vi ikke har. Aktuelt, efter efterårsferien, må vi undvære
Astrid, der er en erfaren tysklærer, men som skal til Berlin i en uge på tysklærerkonference for at få nye
idéer med hjem til sin egen undervisning. I øjeblikket samarbejder udvalget også med en af jer forældre
om at vi får sat fokus på børn og medier. Vi håber, ud af det samarbejde, inden længe at kunne invitere
til et foredrag, som kan gøre os og jer klogere på området.

