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”Information” bad i foråret en række danske digtere sætte ord 

på corona-krisen. Dette er Klaus Høecks bidrag:

det er som om vir
keligheden er blevet

for virkelig i
øjeblikket hvor

coronaen har sat sin
krone på værket

og vist os hvor skrø
belig den verden er som

vi synes var u
rokkelig i fjor

men se nu blot på en må
ned er det fake news

på en måned er
livet blevet til en kamp

om rugbrød og toi
letpapir – mer skul

le der ikke til end en
lille virus der
i forstørrelse

på skærmen er smuk som en
rød nellike – mer

skulle der ikke
til for at afsløre vo
res skrøbelighed
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En hilsen fra  
Thomas...
Af: skoleleder  Thomas Allesø

Kære skolekreds

Som I ved, har vi i år været nødsaget til 
at udsætte vores årsmøde, som ellers var 
planlagt til at skulle være afholdt i slutningen 
af april. Som konsekvens af dette, har jeg 
derfor valgt at kombinere min ledelsesbe-

retning for det forgangne år og min årlige 
sommerhilsen i et samlet skriv, som kan 
læses på skolens hjemmeside.

Men jeg vil gerne her sige tak til jer alle for 
endnu et, på trods af omstændighederne, 
godt år på Odense Friskole og samtidig 
ønske alle en rigtig god sommerferie. Jeg 
glæder mig til vi ses igen den 10. august.

Corona-undervisning  
sammen… hver for sig 
Af: Erika Kragh, Emma Larsen, Emilie Nielsen og Astrid Frederiksen, 9.b

En beretning skrevet efter de første 2 
ugers hjemmeundervisning... (red.)
Vi er fire piger fra 9.b., som vil fortælle om 
vores hverdag i Corona-karantæne. Vi sy-
nes, at det har været en meget stor omvælt-
ning pludselig at skulle have undervisning 
og lektier for derhjemme. Det har virkelig 
været noget, man har skullet vænne sig til, 
men det fungerer rigtig godt efter omstæn-
dighederne.

Vi har haft de fag, som vi skulle have haft 
normalt, og så fået opgaver i dem hver dag. 
Vi har løbende haft kontakt med vores lære-
re og hinanden på vores klasse-messenger, 
hvor vi kan stille spørgsmål og hjælpe hin-
anden. Vores lærere har også sendt videoer 
til os med undervisning og forklaring af de 
forskellige opgaver. Derudover har vi flere 
gange haft onlinemøder, hvor vi har haft 
undervisning og praktisk information, men 
også bare snakket, for at få noget socialt ind 
i hverdagen og se hinanden.

Vi synes alle, at det har været svært at skulle 
lægge sin dag om og lave lektier hele da-
gen. Normalt er vi jo vant til at have meget 
mundtlig undervisning, hvor vi ikke skal 
være 100% koncentreret i arbejdet, men her 
har vi bare skullet sidde og fordybe os en 
hel dag. Men det har heldigvis været hurtigt 
at vænne sig til, og lærerene har lavet man-
ge forskellige lektier til os, så der har været 
lidt adspredelser i dagene. Samtidig har vi 
også haft flere gruppeopgaver, hvor vi også 
har fået snakket om lidt andet end skole hele 
tiden, så det har været rigtig dejligt.

Det gode ved at være hjemme er, at vi selv 
har kunnet planlægge vores dag, og derfor 
har kunnet sove lidt længere, det har vi vist 
alle nydt lidt godt af. Vi har også kunne hol-
de længere pauser, hvor vi har kunnet nå 
mere end i et normalt frikvarter.

Der har også været en del bekymringer for 
vores eksamener. Hvorvidt vi overhovedet 
kommer op til dem, om de bliver rykket 
eller, om de skal foregå på en anderledes 
måde end normalt. Vi krydser fingre for, at 
det går fremad, og at vi kan komme til vores 
eksamener som planlagt.

Vi håber stærkt på at komme tilbage i skole 
efter påskeferien, og at nedlukningen har 
hjulpet.

TEMA Corona-tiden
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2.b og ”Frøken Ignora” 
Af: 2.b

Efter at vi kom tilbage på skolen efter ned-
lukningen, har vi i 2.b haft en periode med 
fordybelse i dansk. Et par gange ugentligt 
har vi haft fagdage, hvor vi har arbejdet med 
bogserien ”Frøken Ignora”. Frøken Ignora 
er en 9-årig pige, der bor alene i sit vandtårn 
med sine hunde og katte. 

Eleverne har arbejdet med en række af  
bøgerne fra serien, som både er blevet læst 
og fortolket. Samtidigt har eleverne lavet 
små kreative opgaver i form af digtning og 
skrivning. Den sidste del af perioden har 
vi skrevet vores egne Ignora-fortællinger. 

Der er både fortællinger om, at Ignora får 
en ny ven, at hun bliver kidnappet, at hun 
får en Playstation 4, at hun rejser på ferie og 
mange, mange andre. Processen har budt 
på tekstopbygning, renskrivning, børne-
stavning og idéer, hvor kun fantasien sætter 
grænser. 

75-årsdagen for  
Danmarks befrielse
I strålende solskin en kølig tirsdag morgen 
d. 5. maj samledes skolens 0.-5. klasser samt 
medarbejdere i hhv. den store og den lille 
skolegård for at markere 75-årsdagen for 
Danmarks befrielse i 1945.

En del elever var på tur og deltog ikke, men 
for de øvrige var det samtidig den første 
egentlige morgensang siden d. 11. marts. I 
den store skolegård var klaveret kørt frem, 
så der med behørig afstand kunne synges 
med på Sigurd Barretts befrielsessang samt 
”Jeg ved en lærkerede”. Thomas fortalte 

kort om dagens betydning, og som afslut-
ning blev flaget hejst til tonerne af ”En lærke 
letted”.

Siden nederlaget i 1864 har lærken været 
et symbol på Danmark, på forårets komme, 
glæden og håbet – og for 75 år siden var det 
netop glæde og håb om en lysere fremtid, 
som fyldte sindene.

Efter morgensang i den store skolegård blev 
det tur til en gentagelse i den lille, og så-
ledes fik alle del i fejringen.

TEMA Corona-tiden
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Chokoladeæsker i 5.b  
Af: Johanes og Mejse 5.b

5.b har i matematik lavet chokoladeæsker 
ud af pap. Alle har arbejdet hårdt for at få  
lavet nogle fine æsker og fremlæggelser. Det 
er sjovt at arbejde med at bygge et produkt, 
for man føler ikke, at man bruger matematik, 
selvom man bruger det meget. Vi har selv 
fundet på slogan, design og chokoladerne.

Vi har virkeligt hygget os, og det er vildt hyg-
geligt at lave gruppearbejde her i Corona- 
tiden, fordi man ikke har haft så meget kon-
takt til andre.

Det er en sjov og kreativ måde at lave mate-
matik i Corona-tiden.

Fjernundervisning  
og udeundervisning
Betragtninger skrevet af Heidi Peter-
sen, klasselærer i 6.a,  fra maj måned, 
hvor 0.-5. årgang var på skolen, mens 
de store fortsat blev fjernundervist...

Fjernundervisning
Jeg er så stolt. Og så fyldt med afsavn! 
Jeg fjernunderviser 6.a på Odense Friskole, 
og har gjort det i snart 2 måneder. De er de 
yngste elever, som får undervisning hjem-
me, og det ansvar, de tager på sig, er dybt 
imponerende. De har uden tvivl brug for 
en struktureret hverdag, og hvem på 12-13 
år kan selv strukturere en bunke lektier til 
selvstudie og indlæring. Derfor mødes vi 
hver morgen kl. 8.00 på Teams, hvor vi får 
hilst på hinanden, snakker om løst og fast og 
om dagens faglige indhold. Så går vi i gang. 
Og her er det, at jeg bliver dybt imponeret!
Eleverne arbejder flittigt og ordentligt med 
de faglige opgaver. Oftest i grupper online, 
men også med individuelle opgaver, som 
kræver deres opfindsomhed og vedholden-

hed. De møder ind, når de skal, de deltager, 
og selvom dynen ligger for fødderne af 
dem, er de på og med hele vejen. Og det er 
uden tvivl ikke den letteste opgave for dem!
Disse unge mennesker giver afkald på så 
meget i denne tid. Fritidsinteresser, ven-
ner, fødselsdage, oplevelser og kammerat-
skabet i skolen. De finder veje ind i alterna-
tive fællesskaber online, og offline med de 
retningslinjer, der er. 

De er ved godt mod, selvom de savner 
skole og hverdag. De finder lyspunkter og 
formår, at gøre en erfaren lærer som mig 
glad for, at jeg har netop dem på skærmen 
hver morgen!

Udeundervisning
2.a har været ude og lave naturmandalas. 
På trods af vejret fik de lavet nogle flotte 
figurer. 4.a lavede matematik udendørs, 
og 5.a har været en tur til vandhullet og 
undersøgt livet der:-)

TEMA Corona-tiden
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Ture til Hollufgaard og  
Assistens Kirkegaard    
Af: Cecilie og Dorthe

Vi tager mange forskellige steder hen i disse 
corona-tider. 

Turene kan være korte og tæt på skolen, 
andre er længere væk og kræver bus eller 
cykel. Nogle ture handler om “Udematema-
tik”, andre om “Vandhullet”. Opfindsom-
heden er stor.

I begyndelsen af maj har flere klasser været 
på Hollufgaard. 0.a og 4.a har taget nogle bil-
leder, og Cecilie og Dorthe har skrevet lidt 
om dagen med 0.a.

Vi havde en dejlig tur til Hollufgaard. Blå 
himmel og en busfuld forventningsfulde 
børnehaveklassebørn kørte afsted mod 
nye oplevelser. 

En dejlig fælles oplevelse med “ højt til loftet”, 
masser af frisk luft leg og solskin. Vi fik fundet 
snegle og bænkebidere og kigget på dem i 
forstørrelsesglas . Vi fiskede i åen, så gæs  
i søen med 10 små gæslinger. 

Vi var på skovtur og legede længe på den fine 
naturlegeplads . Der blev klatret, balanceret, 
faldet, grint og meget, meget mere. Som prik-
ken over i’et spiste vi alle måltider i det fri. 

Dejlige børn at have med på tur. De er til at lave 
aftaler med og gør det, vi siger . De leger godt 
sammen og hjælper hinanden... dejligt at se. 

5.b har været på tur rundt og se på mindes-
mærker fra besættelsestiden. De var blandt 
andet på Assistens Kirkegaard.

Undervisning på  
vandrerhjemmet  
Skrevet af Thilde 8.a efter de ældste 
elever igen kom i gang med undervis-
ning  – for 8. klassernes vedkommende 
på Vandrerhjemmet Kragsbjerggaard

Jeg sidder her i min seng i gang med online 
undervisning endnu en gang. Dette har jeg 
gjort de sidste 2 måneder siden det store 
Corona-Lock Down. Til at starte med var det 
egentlig rart nok at kunne ligge i sin seng og 
lave lektier, men nu glæder jeg mig bare til 
at se mine venner igen. 

Hele samfundet blev vendt på hovedet, 
både børn, unge og voksnes liv blev vendt 
180 grader. Det har ikke været det samme 
siden, og det er begyndt at kunne mærkes. 
Meldingerne lyder på, at Covid-19 endelig er 
kommet mere under kontrol, og at vi derfor 
kan begynde at komme i skole igen. Dette 
er desværre ikke en mulighed for mange af 
de ældste på Odense Friskole, da de yngste 
elever bruger stort set hele skolen. Derfor 
bliver de ældste elever sendt hen på vand-
rerhjemmet ”Kragsbjerggård”.  

Vi er kun henne på vandrehjemmet hver 
anden dag i 3 timer, men bare det at se sine 
klassekammerater og lærere igen efter 2 
måneder betyder rigtig meget. Timerne på 
vandrerhjemmet går stærkt, så det ville være 
rarere at have noget mere tid, men jeg synes, 
at de 3 timer, lærerne har til rådighed, bliver 
brugt godt. Vi har omkring 45 minutters pau-
se mellem hver time til at komme lidt ind på 
hinanden igen. Vandrerhjemmet har nogle 
store udeområder, som er tilgængelige, hvil-
ket betyder, at der er mulighed for mange 
forskellige udeaktiviteter. 

Lokalerne opfylder alle kravene, som 
sundhedsstyrelsen har sendt ud, men det 
kan stadig godt føles lidt trangt, og der bli-
ver meget hurtigt meget varmt. Jeg synes 
overordnet, tiden bliver brugt fornuftigt af  
lærerne, og at vi som klasse forsøger at 
komme godt efter det, vi har mistet. Derud-
over synes jeg, at vandrerhjemmet fungerer 
fint som alternativ til online undervisning, 
men jeg glæder mig til, at vi kommer tilbage 
til vores gamle lokaler på Odense Friskole  
– og gerne på fuld tid.

TEMA Corona-tiden
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Nedlukning og genåbning 
af skolen i 5.a 
Af: 5.a

5.a. har skrevet om forskellige ele-
menter ved at have været sendt hjem  
i forbindelse med Corona. Neden-
stående er citater fra deres tekster: 
  ”Vi følger rigtig meget med i medierne lige 
nu pga. Corona”. 

”Det var lidt trist, at jeg ikke skulle se mine 
venner i 2 uger”. 

”Hjemme hos os prøver vi at gøre dagene så 
normale som overhovedet muligt”. 

”Vi værdsætter mere den tid vi har sammen 
i frikvartererne og efter skole”. 

”Nogle gange ser jeg pressemøder, men det 
er mest min mor, der fortæller mig, når der 
er noget nyt”. 

”Jeg har forstået bedre, hvor vigtig vores nor
male hverdag og vores fritid er”.  

”Jeg kan være mere sammen med min familie 
og omvendt”. 

”Jeg skriver, spiller eller holder klassemøde 
med mine venner”. 

”Nu har vi prøvet at have fri fra skole, og vi har 
fundet ud af, at det ikke var så sjovt at være 
hjemme uden sine venner”. 

”Nu hvor vi er tilbage, er det svært at finde på 
noget at lave i frikvartererne, fordi der stadig 
er meget vi ikke kan lege”. 

”Jeg ser ikke så meget Nyhederne, for jeg 
bryder mig ikke om det”.  

”Jeg har fundet ud af, at jeg er ret afhængig 
af mine venner”. 
 
I 5.a har de skrevet om perioden,  
hvor de har været “hjemsendt”. 
Linnea, Albert og Marius fortæller  
her om deres oplevelser. 
“Jeg vågnede den 13. marts og hele huset var 
stille. Jeg er vant til, at mine forældre render 
rundt i hele huset. Ude på badeværelset kom 
min mor og sagde, at jeg ikke skulle i skole. 
Jeg fik en meget mærkelig føles i min mave. 
Jeg var lige ved at falde ned fra toilettet. Det 
var helt ufatteligt. WHAT?? Man havde hørt 
om, hvad der var sket i Italien og andre få  
lande, men nu skete det herhjemme i Dan
mark. Jeg havde “smuglyttet” til det Mette 
Frederiksen sagde om, at alle skoler skulle 
lukke. Det var gået meget stærkt fra det kom 
til, at vi skulle lukke hele Danmark ned. Men 
når jeg bliver gammel, kan jeg sige til mine 
børn og børnebørn, at jeg var hjemme fra 
skole i 4 uger. Og de vil sikkert sige “Aj, hvor 
snyd!” Men det her var slet ikke sjovt. Når man 
har været så længe væk fra skolen, så forstår 

man, hvor meget skolen egentlig betyder for 
en – både venner og lærere som man holder 
af. Det var en meget mærkelig periode. 

Det jeg glædede mig allermest til, var at kom
me tilbage til skolen”.  
Linnéa 5.a 
 
“Imens jeg var i karantæne, kedede jeg mig 
en del. Man kunne jo ikke bare gøre, hvad 
man plejede at gøre. Fx kunne jeg ikke gå til 
sport. De første dage af karantænen vidste 
jeg ikke, hvad jeg skulle gøre, det var nemlig 
lidt forvirrende at vænne sig til, at man ikke 
kunne gå i skole og se sine venner. Efter noget 
tid i karantæne, begyndte jeg virkelig at kede 
mig meget, når jeg lavede lektier. Heldigvis 
fandt jeg sammen med mine venner ud af, 
at vi kunne bruge programmet Teams til at 
arbejde sammen. I karantænen begyndte jeg 
også at lave andre ting som jeg ikke har lavet 
før, jeg begyndte også at gøre flere ting i læn
gere tid. Jeg begyndte blandt andet at spille 
meget mere. Fx har der været dage, hvor jeg 
har spillet i 4 timer. Jeg har spillet bl.a. Fortnite 
og Minecraft. Jeg begyndte også på at grave 
et stort hul ude i min have. Efter at jeg havde 
haft hjemmeskole i 3 uger, blev det endelig 
påskeferie. I påsken hyggede jeg mig med 
min familie og var udenfor. I den sidste uge 
kunne jeg mærke, at jeg aldrig havde savnet 
skolen så meget, som jeg gjorde nu. Samlet 
set har det været en rigtig underlig og sjov 
oplevelse. Jeg synes, at man kan lære meget 
af det her”. 
Marius 5.a 

 ”Den dag vi skulle tilbage til skolen, gad jeg 
ikke at stå op. Jeg havde jo sovet længe hele 
påskeferien. Morgenen var lidt mere afslap
pet og ikke så stressende. Jeg fik spist og 
børstet tænder og gik op mod skolen. På vej 
op mod skolen så jeg nogle af mine klasse
kammerater. Jeg havde glædet mig til at se, 
om mange havde forandret sig, men dem jeg 
så havde ikke forandret sig. Det var godt.  
I Store Skolegård stod alle mine venner spredt 
ud over hele fodboldbanen. Mindst 2 meter 
fra hinanden. Det var lidt mærkeligt, for vi 
plejer at stå i klumper og tale om videospil 
og alt muligt andet. Jeg gik over til nogle af 
min venner og begyndte at snakke lidt med 
dem. Pludselig havde jeg helt glemt, at man 
ikke måtte stå tæt, og da jeg kom i tanker om 
det, trådte jeg straks 2 skridt tilbage.  
Der var sat nye håndvaske op i skolegården. 
Man stod på en rist, så vandet ikke røg ud over 
det hele. Der var cirka fem vaske på hver side 
af den. Og en HEL masse sæbe. Efter grun
dig håndvask gik vi ind i et lokale, vi ikke har 
været i før. Vores klasse blev delt op i to. Det 
meste af første time brugte vi på at snakke 
om, hvad vi havde lavet i alt den tid, vi har 
været hjemme. Ellers begyndte den normale 
skoledag. Det var svært at arbejde sammen 
med nogen, fordi man skulle sidde så langt 
væk fra dem. Da jeg kiggede i min taske ca. 
kl. 11:48 kunne jeg ikke finde min madpakke. 
Jeg havde fuldstændig glemt, at vi skulle spi
se hjemme. Skoledagen var slut – jeg sagde 
farvel til mine venner, og gik ud og vaskede 
mine hænder.  Det var en spændende dag, 
men samtidig også lidt mærkelig og en mere 
afslappet dag”. 
Albert 5.a 

TEMA Corona-tiden
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Når  
Superman 
og Hulk  
går i aktion!   
Af: Mie – klasselærer i 1.a – kort efter påske...

16 skoledage hjemme var lige præcis det an-
tal dage det tog, før 1.a ikke længere var de 
samme. 16 skoledage med mor, far, søsken-
de eller adskillige søde pædagoger som 
hjemmeundervisere gjorde, at 1.a vendte 
tilbage efter påskeferien delt i to superhelte. 
Den ene halvdel er forvandlet til Superman 
og den anden til Hulk, hvilket måske ikke er 
de to værste, når det nu skal være – heldig-
vis har vi i begge vores flexuger haft tema 
om hverdagens helte og senest superhelte, 
så vi var klar.

Begge superheltehold bor nu på mellemtrin-
net i helholdsvis 5.a’s og 4.a’s klasselokaler, 
hvor vi overfor hinanden kan forsøge at bi-
beholde nogle af vores faste rutiner, selvom 
vi ikke alle kan være sammen.

Det betyder, at vi hver morgen synger mor-
gensang og beder fader vor sammen med 
dørene åbne ind til hinanden, og at der også 
er tid til, at man kan fortælle, hvis man har 
noget på hjerte. Det er lidt sejt at være flyt-
tet derop, selvom det betyder, at benene 
svæver i luften, når man sidder på stolen, at 
der er længere til ens kammerater, at mad-
pakken nu ligger i tasken frem for at skulle 
hentes i køleskabet, og at der jævnligt bliver 
vasket hænder med mange sjove og gode 
remser for at huske alle fingrene.

Fra at have arbejdet hjemme med skifte-
vis dansk, matematik, billedkunst, natur & 
teknik og idræt hver dag, til at skulle være 
sammen med halvdelen af klassen får både 
nogle til at sige mere end normalt og andre 
til at blive mere stille. Vi er alle ved at finde 
vores roller i at få det til at fungere bedst 
muligt, når intet er, som det plejer at være.

Dog er der ikke noget, der kan slå os ud i 
forhold til at fejre fødselsdage. Vi har haft 
fem fødselsdage, mens vi har været hjem-
me, og de skal naturligvis fejres, som vi 
plejer – nu er vi bare trukket udenfor, og vi 
er sikre på, at lejlighederne ved boldbanen 
er vilde med at få sunget fødselsdagssang 
og råbt først syv små hurraer og dernæst 
det store alle de dage, vi er i skole. Det, der 
deles ud, er omhyggeligt pakket ind, så vi 
ikke risikerer noget, og alle flag bliver sprit-
tet af efter brug.

Dernæst er der også plads og tid til at lege, 
for selvom det er godt at være tilbage, så 
er det også længe siden, mange af dem har 
leget sammen. Vi leger bl.a. ståtrold med 
bevægelser for at blive fri, høvdingebold i 
superheltehold og alle mine kyllinger kom 
hjem, samtidig med der bliver leget og 
snakket i mindre grupper.

Snakkeriet var også øverste punkt på dags-
ordenen første dag tilbage, hvor der både 
var mulighed for at fortælle om hjemmeun-
dervisning, påskeferie og tankerne bag, 
hvorfor vi ikke kunne være i skole. Det blev 
til begrebet ”Corona-følelser”, hvor unger-
ne satte ord på, hvad der havde fyldt mest 
for dem.

Mange havde været, og var til dels stadig, 
bekymret som den primære følelse. Be-
kymret for at der ville ske noget med nogen 
i deres familie og bekymret for, at det ikke 

igen ville blive, som det engang var. Andre 
var rasende på corona, og en synes, at man 
skulle putte corona-virussen ind i hundelort, 
putte det ned i en kasse og gemme kassen 
langt væk – selvom det hele er anderledes, 
får det stadig et smil frem både hos børn 
og voksne.

Flere af ungerne har også haft ekstra god 
tid med deres familie og nydt at kunne lave 
andre ting sammen, end de er vant til, hvil-
ket havde givet flere følelsen af glæde og 
tryghed. Dertil har det heller ikke været 
dårligt at komme senere i seng end på en 
almindelig skoledag.

Anden dag stod i Dronning Margrethes 
tegn, hvor vi fejrede hendes fødselsdag 
ved at høre, skrive og lave matematik om 
hende, samt tegne kage på paptallerkner 
til ære for hendes kreative evner – for selv-
om man er blevet en superhelt, synes man 
stadig dronninger, prinser og prinsesser er 
noget særligt.

Dansk og matematik bliver vi også ved 
med at øve os i, og det er rart at få gang i  
bøgerne sammen. Ungerne kender rutiner-
ne omkring dem, og det giver dem en ro, at 
det i mindste er, ligesom det plejer at være 
– heller ikke Ida og Emil bliver nemlig slået 
ud af corona.

Hold Superman og hold Hulk melder alt 
godt, men vi glæder os alle sammen til at 
måtte give krammere på kryds og tværs, 
samt kunne lege med lige præcis det, man 
har lyst til.

Indtil da laver vi krammefagter, sender luft-
møsser, vasker hænder, spritter af og gør, 
hvad vi kan for at få det bedste ud af det – vi 
kan heldigvis stadig være sammen, selvom 
det er hver for sig.

TEMA Corona-tiden
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Skolekreds-
møde  
med Peter 
Vuust  
Mandag d. 2. marts havde vi besøg af jazz-
musikeren Peter Vuust. Han fortalte med 
stort engagement og en humoristisk vin-
kel om, hvordan musikken påvirker vore 
hjerner, sammenhængen mellem musik og 
læring og musikkens betydning for os som 
mennesker generelt.

Peter Vuust er særdeles velkvalificeret til at 
tale om netop disse temaer, da han udover 
at være i den absolutte elite blandt jazzmu-
sikere og komponister samtidig er uddan-
net hjerneforsker, cand.scient og ph.d, leder 
af Danmarks Grundforskningsfonds ”Cen-
ter for Music in the Brain” og professor ved 
Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus 
Universitet.

Peter Vuust beskrev med inddragelse af 
konkrete forskningsresultater krydret med 
fortællinger, filmklip og anekdoter, hvor-
ledes kreativiteten og livslysten sættes fri 
via musik, og det er vist sandsynligt, at alle 
gik hjem fra skolekredsmødet med smil på 
læben og en melodi i sjælen.

To spændende og  
meget forskellige  
foredrag – Nick Trier  
og Peter Borberg
Der er god gang i foredragene på skolen. 
Således havde vi fredag d. 21/2 besøg af en 
tidligere elev, Nick Trier, som i langt over 
en time holdt eleverne fra 7.-10. klasse tryl-
lebundet med sin meget uhyggelige, men 
samtidig også meget livsbekræftende for-
tælling om en barndom, hvor seksuelt mis-
brug og svigt i forbindelse med elitesport 
førte til et omfattende misbrug af alverdens 
stoffer. Nick fortalte åbent og vedkommen-
de om sin mangeårige kamp for at slippe 
ud af stoffernes greb, og om hvordan han 
mod alle odds fik en studentereksamen og 
blev udlært tømrer på trods af gentagne 
tilbage fald til stofferne. Først for 5 år siden 
som 27-årig fik han sagt det endelige farvel 
til stofferne samtidig med, at han kastede sig 
ud i ekstremsport – primært i form af løb.

Han fortalte desuden om sin medvirken i 
TV2-udsendelsen ”Korpset og om, hvor-
dan han nu har fundet en ny motivation i 
sit liv – nemlig at formidle sine erfaringer 
videre til unge.

Tirsdag d. 25/2 var det så mellemtrinnets 
tur til at være fanget ind af en god formid-
ler. Vi havde for anden gang på et år besøg 
af Peter Borberg, som denne gang fortalte 
om Elvis Presleys liv og karriere, og han 
gjorde dette med vanlig sans for humor 
og timing. 

4.-6. klasserne gik fra modulet med smil på 
læben og en nyvunden viden om og inte-
resse for en kunstner, som de fleste af dem 
slet ikke kendte til før.

TEMA Foredrag
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Foredrag på 
skolen  
af Imran 
Rashid 
Mandag d. 21. oktober var det nok en gang 
tid til skolekredsmøde på Odense Friskole. 
Vi havde besøg af læge, it-iværksætter og 
forfatter Imran Rashid, som bl.a. har skrevet 
den tankevækkende bog ”SLUK – kunsten at 
overleve en digitaliseret verden”.

Og tankevækkende var også hans fore-
drag, som mere end 100 forældre og med-
arbejdere havde fornøjelsen af. På både 
indsigtsfuld, provokerende og humoristisk 
vis tog Imran udgangspunkt i sin lægefag-
lige baggrund og forklarede via beskrivel-
ser af hjernens basale funktioner, hvorfor 
vi alle – unge som ældre – er i en tilstand 
grænsende til afhængighed af mobil og 
sociale medier.

Og det var hård kost… Imran fortalte blandt 
meget andet, at 90 % af vores adfærd er 
rutinemæssig og vanestyret og kun 10% er 
bevidst, rationel adfærd. Tankevækkende!

Alle gik fra foredraget med en bedre for-
ståelse af mobilens dominerende rolle i det 
moderne menneskes liv, men også med en 
række gode råd til, hvordan man i højere 
grad kan tage kontrollen tilbage.

Besøg af  
Amnesty  
International 
Fredag d. 10. januar var skolens 7.-10. klasse 
samlet på torvet til en time i selskab med to 
repræsentanter fra Amnesty International.

De fortalte med udgangspunkt i deres eget 
store engagement i og mangeårige arbejde 
for Amnesty International og menneskeret-
tigheder generelt om Amnestys historie og 
formål krydret med en lang række konkrete 
eksempler på brud på menneskerettighe-
der, som Amnesty har involveret sig i.

Sager, som handlede om emner som yt-
ringsfrihed, politisk engagement, retten til 
at bestemme over egen krop, abort, køns-
diskrimination og mere.

De to oplægsholdere, Ingrid og Jens Allan, 
er begge frivillige i Amnesty, og de var 
rejst fra København til Odense for at for-
tælle for vore unge, og på den måde var 
de gennem deres eget eksempel med til at  
tydeliggøre vigtigheden af frivilligt arbejde  
– det være sig i Amnesty International eller 
andre organisationer.

Besøg af heli-
kopterpilot 
Hvordan kommer der reparatører ud 
til de store vindmøller i Nordsøen?

Er det farligt at flyve helikopter? 

Hvad sagde dine forældre til, at du 
gerne ville være pilot?
Alt det og meget mere fik 4.-6. klasserne 
svar på, da de mandag d. 27. januar havde 
besøg af Nicky Winther, der fortalte om sit 
job som helikopterpilot.

Nicky Winther fortalte de om store skibe 
og platforme, hvor der er sovepladser til 
mange teknikere ad gangen. Her har de  
værelser, som ligner et helt almindeligt 
pænt hotelværelse, de har fitnessrum til 
rådighed og får serveret mad og vasket tøj. 
Arbejdsdagene er lange, og hver morgen 
flyves de ud fra platformen og ud til møllerne, 
inden de hentes tilbage senere samme dag.

Han fortalte også om, hvordan det enkelte 
gange sker, at reparatørerne må overnatte 
i møllehuset på vindmøllen. Her er der ind-
rettet et lille værelse med seng og dåsemad. 
Flyvning med helikopter er nemlig ret af-
hængig af vejret – lyn, torden og tåge er ikke 
vejr for flyvning med helikopter.

Den særlige hjelm, den specielle dragt og 
hejseselen var noget af det udstyr, Nicky 
Winther havde medbragt. Han fortalte om 
det, og eleverne fik lov at prøve det efter-
følgende.

Alt i alt et super spændende foredrag, hvor 
vi fik indsigt i en arbejdsplads, de færreste 
os kender til.

TEMA Foredrag
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Julekrybbespil – 4. klasse 
Af: Albert Wedel Andersen, 4.a og Frida Bjørk Schweer, 4.b

Vi startede med at læse krybbespillet igen-
nem for at se, hvilke roller der var i styk-
ket. Bagefter skulle vi ønske, om vi kunne 
tænke os en stor eller lille rolle, om man 
gerne ville være lysmænd, danser eller 
musiker. Nogle dage efter fik vi rollerne 
og opgaverne at vide.

Det var vigtigt at tale højt, og lysmænde-
ne sørgede for det rigtige lys på de rig-
tige tidspunkter. Morten øvede musikken 
og sangene igennem med musikerne og 
koret. Skuespillerne skulle bruge en del 
tid på at øve replikker, men efter noget tid 
kunne de dem udenad.

Vi øvede i en uge, og vi havde generalprøve  
mandag d. 7. december for vores ven-
skabsklasser. Vi spillede forestillingerne 
mandag, tirsdag og onsdag for 0.-6. kl. Ons-
dag aften spillede vi for vores egne familier.

Det var sjovt at være på scenen, men kostu-
merne var meget varme.

En af de gode ting ved at lave krybbespil 
var, at vi lærte hinanden bedre at kende i 
klasserne.

TEMA Teater

Mystico – årets forårs- 
stykke for 6. klasserne 
Af: Vitus og Kasper, 6.a

Stykket Mystico handlede om en mægtig  
piratbesætning, som skulle ud på det store 
hav for at røve en stor skat fra en ø. Borg
mesteren var helt bange på besætningens 
vegne, men den store kaptajn Viktor havde 
endnu aldrig tabt et slag. 

På vejen ud mod øen Mystico plyndrede den 
mægtige besætning en anden ø, så de havde 
nok mad til hele turen, men pludselig ramte et 
stort stormvejr, som var så kraftigt, at masten 
knækkede. En dag senere ankom de til øen 
Mystico. 

Deres første indtryk af øen var fest og farver, 
alle var meget venlige og viste dem hen til 
en gæstehytte, hvor at de kunne bo, indtil de 
havde fået repareret deres skib. 

Sørøverne vidste ikke, hvordan de skulle få fing
re i skatten, men under en fest tre dage senere, 
sneg to besætningsmedlemmer sig ud og røve
de skatten. Da festen var slut, var det meningen, 
de skulle rejse hjem, men kaptajn Viktor valgte 
at blive på øen, fordi han havde fundet sit livs 
kærlighed, en lokal pige ved navn Solia.

De holdt en stor bryllupsfest dagen efter og 
levede lykkeligt til deres dages ende. 

Det er dejligt at kunne lave noget med paral-
lelklassen, fordi så bliver vi rystet lidt mere 
sammen og lærer hinanden lidt bedre at 
kende. Nu ved vi lidt mere om hinanden, 
og hvad folk er gode til fra den anden klas-
se. Vi kommer også oftere til at lave noget 
sammen med 6.b i frikvartererne.

Vi synes, at det var godt at lave stykket, fordi 
man udfordrer sine egne grænser. og der-
med også får dem skubbet. Og det var fint 
at sige nogle replikker, som man ikke var 
så glad for. Der har helt klart været nogle 
replikker, som man ikke vil sige, hvis det 
ikke var et skuespil.

Vi har været kreative på mange måder. Vi 
har både lavet forskellige former for mu-
sik, og vi har også lavet mange rekvisitter 
som f.eks. bølger, sværd og en fiskestang. 
Musikerne har også ledt efter forskellige 
lyde og har fundet forskellige beats til de 
forskellige sange.

Vi synes, det er fedt, når det hele går op i en 
højere enhed, fordi så har alt det arbejde, 
man har lagt i stykket, betalt sig.
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TEMA Teater

Årets forestilling  
på musisk linje  
[krise][kaos] [katastrofe][håb]

… en musikteatercollage om krisens væsen 
og livets store og små udfordringer

Siden starten af skoleåret havde knap 50 
elev er arbejdet med at kreere deres helt 
egen forestilling af musik, sang, drama, 
dans lyd og lys. Og i år var udgangspunktet 
begrebet ”krise”. Oplægget i programmet 
lød således:

Krise…vi hører ordet i tide og utide. Vi havde 
en finanskrise. Kommer der mon en ny? Vi 
har tillidskriser, kærlighedskriser, aktiekriser, 
livskriser, hårkriser, tøjkriser, kommunika
tionskriser, politiske kriser… og så har vi jo 
ikke mindst klimakrise.

Hvordan skal vi navigere i dette hav af trusler, 
hvordan skal vi forblive mennesker med følelser, 
drømme, mening og tro på en fremtid? Hvordan 
skal vi fortsat kunne se en mening med at sætte 
børn i verden og gribe ud efter livet?

Det blev til fem forestillinger, hvor holdet 
gav den fuld gas. Tre dagsforestillinger for 
skolens elever og to aftenforestillinger, hvor 
teatersalen var fyldt med 140 tilskuere.

Alt forløb fantastisk, og det var en flok trætte, 
lettede og ikke mindst stolte musisk linje- 
elever, som torsdag eftermiddag pakkede 
forestillingen og årets linjefag ned.

Arbejdet på musisk linje er en unik proces, 
hvor kreativiteten blomstrer, og hvor hold-
ets elever opdager, at grænserne for deres 
formåen og muligheder flyttes betragteligt. 

Skellene mellem klasser og årgange brydes 
ned, og man bliver en del af et fællesskab, 
som arbejder hen mod et fælles mål. Resul-
tatet er et sammenhold og et ejerskab for et 
produkt, som er svært at matche i ret mange 
andre sammenhænge.
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6. klasser-
nes lejrskole 
på Bornholm  
Af: Asta og Helena, 6.b

I uge 38, var 6. årgang på lejrskole på Born-
holm. Vi havde en god tur på vej derover, 
hvor vi havde en fantastisk tur i Tivoli i Kø-
benhavn. På Bornholm boede vi i Æble-
haven i Allinge, hvor vi selv skulle handle 
ind og lave mad. Tirsdag var vi på Natur 
Bornholm og så mange spændende ting om 
Bornholms natur. Bagefter tog vi bussen til 
Rytterknægten og Østerlars rundkirke, og 
til slut Svaneke, hvor vi gik lidt rundt på 
egen hånd. Onsdag gik vi til Hammershus, 
og derefter gik vi Hammerknuden rundt og 
hyggede os rigtig meget imens. Torsdag tog 
vi bussen til Helligdomsklipperne, og det 
var en virkelig flot tur, hvor vi endte med 
at gå til Gudhjem, hvor vi smagte på “Sol 
over Gudhjem” (røget sild med rå ægge-
blomme). I Gudhjem var der bl.a. nogen, der 
købte Danmarks største is “Apollo”.

Det var en rigtig god og hyggelig uge. 

8.c i  
København 
Af: Clara, Freya, Johanne, Tinne og Alma, 8.c

8.c var i uge 2 i København, for at indløse 
vores præmie, som vi sidste år vandt i en 
konkurrence om at lave den bedste kortfilm 
på Fyn. 

Vi rejste med FlixBus tidlig tirsdag mor-
gen, hvorefter vi indlogerede os på KFUM/
KFUK i indre by, hvor vi skulle bo. Efter vi 
havde spist madpakker, købt ind og spillet 
kort, tog vi ind til Strøget, hvor vi indløste 
vores første præmie, som var biografbil-
letter til hele klassen. Efter det tog vi ud og 
spise på Dalle Valle, hvorefter vi gik hjem 
og hyggede os med kortspil og popcorn.  

Næste dag stod vi tidligt op, pakkede sam-
men og spiste morgenmad, fordi vi skulle 
mod Hvidovre, hvor vi skulle indløse vores 
sidste præmie, som var et stuntkursus på 
Station Next med en professionel stuntmand. 
Billedet er herfra.

Vi startede med at få instruktion, derefter 
varmede vi op og øvede os i at lave stunt, 
uden det gjorde ondt, og da vi havde øvet 
os, delte vi os i grupper og lavede små 
stuntfilm. 

Det var en fed tur:-)

9.abc  
i Berlin  
og Prag 
Af: Jasmin Ahmed, 9.a

Prag SKAL opleves af alle 

9.a og 9.c var i Prag i uge 36. Det var en 
spændende tur, som jeg mener skal opleves.  

Prag er fyldt med læring og historie. Når 
man tænker på Østeuropa, har man en ten-
dens til at tænke, at alt er gråt og sort, eller 
det havde jeg i hvert fald, men sådan er det 
ikke på nogen måder. Prag er en meget 
æstetisk og flot by med flot arkitektur, de 
har gamle bygninger, der blevet vedlige-
holdt og ser meget flotte ud.

Vi var i Prag i 5 dage. Vi boede meget cen-
tralt på et hostel som lå på Nové Město. Det 
var et helt fint hostel, jeg havde ingen prob-
lemer med det.

Vi oplevede mange spændende ting som bl.a. 
en rundvisning i byen med guide, Skoda- 
fabrikken, Theresienstadt, skole besøg, sejl-
tur på Vlatava-floden, danseteater og en tur 
til Petri-højen med Prags kopi af Eifeltårnet.

Men der var også tid til at opleve Prag på 
egen hånd og få shoppet lidt, så det var 
helt perfekt.

Berlin … ist 
für alle da
Af Anna Skovdal og Emilie Nielsen, 9.b

I uge 36, fra mandag til fredag, var 9.b på  
skoletur til Berlin. Vi havde en rigtig spænden-
de og lærerig uge, hvor vi så en masse ting, 
bl.a. så vi meget om 2. verdenskrig, vi var på 
Topographie des Terrors, som er et historisk 
museum, vi besøgte Sachsenhausen, som 
var en nazizstisk arbejdslejr og Hochenshön-
hausen, der var et stasifængsel.

Vi lærte også om Berlin generelt, f.eks. var vi 
på Hamburgerbahnhoff, som er et kunstmu-
seum for moderne kunst, og cykeltur, hvor 
vi lærte om og så streetart. Vi fik også øvet 
lidt på vores tyskfærdigheder nogle gange.

Vi havde også en masse tid på egen hånd, 
hvor vi fik shoppet og spist frokost.

Der var også nogle aftener med en tur  
i poolen og der var tid på værelserne,  
hvor vi fik hygget, snakket en masse og 
lærte hinanden bedre at kende. Krista og 
Michael var med til at gøre det en rigtig 
god tur, og vi vil se tilbage på den som en 
fantastisk oplevelse.

TEMA Skolerejser
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9.abc  
i Berlin og Prag

TEMA Skolerejser
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Juleklippedag 
Sidste fredag inden december tog vi tra-
ditionen tro imod julemåneden med en 
juleklippedag.

Her bliver der kreeret nisser, julehjer-
ter, engle, julestjerner, kræmmerhuse og  
meget mere. En rigtig hyggelig dag, hvor  

 
hele skolen hvert år summer af forvent-
ningens glæde, og hvor alle de kendte 
julemelo dier høres fra mange klasseloka-
ler. Og i de mindste klasser er det samtidig 
en dejlig besøgsdag, hvor særligt bedste-
forældrene kan deltage.

TEMA Jul
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Julekagebagning  
i 0.b og 6.b 
Her i december nyder vi godt af vores ven-
skabsklasser på odense friskole.

En af stunderne i 0.b og 6.b har været jule-
kage bagning. Det var sjovt at prøve at være  

i skolens store hjemkundskabslokale og utro-
lig hyggeligt at bage med sin venskabsven.

Til slut nød vi kagerne sammen, de smagte 
herligt. En dejlig dag for 0.b og 6.b.

TEMA Jul
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Med hænderne  
sir´ vi klap, klap, klap...  
– julefester for 0.- 3. klasse  
 
Igen i år afholdt de yngste elever i 0. – 3. 
klasse to fantastiske juletraditionsbundne 
aftner.

Aftnerne startede i salen med 4. årgangs  
dejlige teaterfortælling om det lille Jesus-
barn, Maria og Josef i stalden, de tre  
visemænd, Kong Herodes og alle de andre.  
Tak til 4. klasserne for en rigtig god fælle-
soplevelse.

 
Efterfølgende var der fest på Torvet, hvor 
både børn og voksne sang julesange om-
kring juletræet og dansede ”Tyv-ja-tyv, 
det skal du være”, ”Med hænderne sir´ 
vi klap, klap, klap” og mange andre gode 
gamle danse.

Efter et par timers aktivitet, Lottes gode 
boller, kager, kaffe og juice sluttede vi af 
med julefred og ”Dejlig er Jorden.”

Juleafslutning  
i Valgmenighedskirken   
Traditionen tro blev kalenderårets sidste 
skoledag markeret med en gudstjeneste i 
Odense Valgmenighedskirke, hvor valg-
menighedspræst Inger Bergion som altid 
holdt en stemningsfuld og fængende præ-
diken for alle skolens elever.

Det er en dejlig afslutning på året, og stem-
ningen er i top på en sådan dag, hvor alle 
glæder sig til juleferien og den kommende 
højtid, men hvor man også gerne vil have 
tid til at ønske hinanden en rigtig god jul.

TEMA Jul
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7. årgang i Odense ZOO  
 
Den 18. november var hele 7. årgang fra 
Odense friskole i Odense Zoo og få under-
visning af medarbejdere.

Da vi kom hen til zoo, blev vi delt ind i grup-
per, og det var dem, vi skulle være med 
hele dagen. Vores gruppe startede med at 
gå op i bøgetoppen, hvor vi skulle tage et 
gruppebillede som bevis på, at vi alle hav-
de været deroppe. Da vi alle havde været 
oppe i bøgetoppen, tog vi på fotosafari, hvor 
vi skulle tage billeder af nogle forskellige  

 
dyr. Det var f.eks. dyr som: Chimpanse,  
giraf, zebra og mange flere. Vi nåede ikke 
at tage billeder af dem alle sammen, inden 
vi skulle have undervisning, men det gjorde 
vi bagefter. Vi fik undervisning af en, der 
arbejdede i zoo, som skulle vise os de syd-
amerikanske dyr.

Vi synes, det var en rigtig hyggelig og sjov 
tur, og det er en rigtig god ting at gøre i 
7.-klasse for at bringe a og b klassen tættere 
på den nye c-klasse.

10. klasse i varmestue   
Af: Sara Elklit-Jeppesen, 10. klasse 

Fredag d. 28. februar havde vi i 10. klas-
se tema-fredag, og derfor skulle vi ud og 
besøge en varmestue her i Odense. Der 
var blandede følelser i klassen om den-
ne tur. Nogle frygtede lidt mødet med en 
hel anden verden, som godt kunne virke 
skræmmende og lidt ’utilregnelig’. Hvad 
forventer man af mennesker med et mis-
brug? Opfører de sig anderledes?

Den frygt viste sig at være helt unødven-
dig. Vi kom indenfor og ind i et mødelokale, 
hvor vi fik et oplæg af en af dem, der ad-
ministrerer varmestuen. Han fortalte mere 
om det praktiske, hvad varmestuen tilbød, 
og hvorfor det var så vigtigt et sted. I var-
mestuen er der for eksempel mulighed for 
et måltid, at få vasket sit tøj og gå i bad. 
Muligheder man ikke har, når man ingen 
penge eller intet hjem har. 

Som konklusion på dagen kan jeg sige, at 
det var lærerigt og øjenåbnende at se en 
så anderledes hverdag, som er en realitet 
for nogle mennesker. Jeg synes også, at der 
kom et godt budskab ud af det; nemlig at 
mennesker med misbrug også stadig bare 
er mennesker og ofte mennesker, som ikke 
har haft de samme muligheder, den samme 
støtte, eller den samme hjælp i livet, som de 
fleste andre har. Hvis man husker på det, 
så er det måske ikke helt så skræmmende 
alligevel.

Drengetur i 9.a   
 
Traditionen tro drog drengene fra 9.a og 3 
fædre mod Helnæs i et døgn for at afvikle 
den årlige “drengetur”. En tradition, som 
har stået på hele deres skoletid med und-
tagelse af en enkelt gang.

Konceptet er meget simpelt “medbring godt 
humør, badetøj og lad telefon blive hjemme 
og vær klar til at spise lækker mad.

Turene har været forskellige fra år til år 
og i år var der lagt op til lidt ekstra, da det 
var den sidste tur, inden de bliver spredt 
til efterskoler, gym. og lign.

Fælles for alle turene har været, at vi har 
boet i sommerhus og altid badet – lige 
meget hvad vejrudsigten har sagt. Der 
har også altid været forskellige aktivitet-
er i form af kano, vandski, tube, fiskeri, 
brætspil, natteløb, dart, stigegolf, fodbold, 
film osv.

De første par år sov vi altid i en kæmpe stor 
tipi, men med tiden må vi erkende, at vi alle 

 
blev mere magelige, hvorfor vi rykkede 
indendørs.

Aftensmaden har også altid været højt pri-
oriteret og det kan derfor afsløres, at der er 
indtaget rigelige mængder kød og sovs og 
nogle vil måske mene, at der har manglet 
grønt (Der var persille i bearnaisesovsen).

Det har været sjovt og interessant at iagt-
tage klassen udenfor skoleregi, hvor det 
har været tydeligt at se en anden form for 
fællesskab, hvor alle taler med hinanden, og 
selv de mest stille personer kommer frem i 
“bussen”. Sågar er nøgenbadning ligeledes 
blevet en fast ting, som de har indført?!

Turene har for drengene altid været uden 
alkohol. I år havde vi dog en flaske cham-
pagne med for at skåle og markere, hvad vi 
troede var den sidste drengetur. Drengene 
var ikke med på, at det skulle stoppe her, 
hvorfor vi aftalte at gennemføre endnu en 
tur næste år. Så håber vi bare, at det er 
muligt at samle alle igen.

TEMA Udflugter
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10. klasse på kanotur    
Af: Sara Elklit-Jeppesen, Thor Gaarde, Cille Theodorsen

Som en af årets første fællesaktiviteter 
var 10. klasse kanosejlads.

Dagen startede ud ved Ådalskolen i Bellin-
ge, hvor vi mødtes klokken lidt over otte. 
Nogle elever fandt selv derud og mødtes 
med Sidsel, mens andre tog bussen fra 
skolen sammen med Pernille. Da vi alle 
var kommet frem, blev vi fordelt i kanog-
rupper, fik en kano hver, og besked på at 
søsætte den. Det gik heldigvis problemfrit, 
og så var vi afsted. Det viste sig hurtigt, at 
selvom lærerne insisterede på, at det altså 
ikke var en konkurrence, var der alligevel 
en del elever, hvis konkurrencegen kom 
op til overfladen. Der var derfor god fart 
på i starten, og flere blev plasket til ‘in the 
heat of the moment’. Da der kom lidt mere 
ro på, fik vi mange hyggelige samtaler i 
kanoerne og man lærte noget nyt om sine 
kano-makkere.

Efter omkring 2,5 times intens sejlads nåe-
de vi til skovsøen, hvor vi holdt en tiltrængt 
pause. Vi fandt et godt sted, hvor vi kun-
ne sidde sammen og spise vores frokost. 
Nogle elever havde selv madpakker med, 
mens andre købte pølsemix og is. Lærerne 
gav chokolade og kiks, så vi fik tanket godt 
op til den sidste del af turen. Trætheden 
var dog efterhånden begyndt at melde sig, 

men solen, samværet og en god frokost 
gjorde, at vi fik lyst til at fortsætte turen på 
Odense Å. Så vi satte kanoerne i vandet 
igen og sejlede det sidste stykke.  

Turen endte ved broen på Kastanievej, 
hvor kanoerne blev båret på land og gjort 
rene. Alt i alt var det en rigtig hyggelig tur. 
Teamwork var nøgleordet for hele dagen; 
vi fulgtes ad hele vejen, trods stor vinder-
mentalitet. Et af de steder, hvor vi især var 
gode til at hjælpe hinanden, var, da vi skul-
le over dæmningen ved Papirfabrikken i 
Dalum. Her var alle var gode til at hjælpe 
med at få kanoerne på land, båret det lange 
stykke, og få kanoerne i vandet igen. 

Efterfølgende har nogle af eleverne klaget 
lidt over ømhed i kroppen, men det er vist 
bare et bevis på, at man har fået bevæget 
sig og prøvet noget nyt. 

En af de ting, vi lærte på turen, var, at det 
er den bagerste i kanoen, der styrer og de 
andre, der bestemmer farten. Det var en 
rigtig fin idé at have en kanotur i starten af 
skoleåret, da man fik mulighed for at være 
sammen i et andet miljø end skolen, og på 
den måde få mulighed for at lære hinanden 
bedre at kende.

9.b på Bunkermuseum    
 
Mindre end 1 km fra Odense Friskole ligger 
Odense Bunkermuseum, og for et 9. klasses 
samfundsfags- og historiehold med grund-
læggende indsigt i den kolde krig samt et 
Berlin-besøg i bagagen er det oplagt sted at 
tilbringe et par timer.

Fredag d. 31/1 besøgte 9.b Bunkermuseet 
og blev meget klogere på, hvordan trus-
selsbilledet og atomkrigsfrygten blev be-
handlet i efterkrigstiden. Med en veloplagt 
og vidende guide som fortæller oplevede  

 
klassen, hvordan Odenses beredskab pla-
cerede en kommandocentral ved og under 
Kragsbjerggård. 

Det var stedet, hvor borgmesteren og infra-
strukturens nøglepersoner skulle sidde for 
at styre byen i det værst tænkelige tilfælde 
– en atomkrig.

Et tankevækkende og spændende indblik i 
en ikke så fjern fortid.

TEMA Udflugter
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Skitur – Krop & Natur   
Af: Kristian Elnegaard og Asger Haas, 9.b

Krop og natur-holdet var i uge 9 været på 
langrend-skitur i Norge. Elever fra både 8., 
9. og 10. årgang var med på skituren.

Vi tog bussen fra skolen tirsdag den 25.  
februar tidligt om morgenen. Busturen tog 
ca. 14 timer. Det var en hård og langvarig 
tur, men samtidig også hyggelig. Vi tog 
færgen fra Helsingør til Helsingborg, hvor 
nogle prøvede at vinde en højtaler, men for-
søgene mislykkedes. Efter turen på færgen 
kørte vi via Sverige op til Norge. Vi holdt 
to pauser undervejs, én for at tanke og én 
for at spise aftensmad, og aftensmaden var 
selvfølgelig på ”Mac én”.

Eleverne sov i fem forskellige hyttegrupper 
med cirka 5-6 personer i hver hytte. Aften-
en, vi ankom, var vi trætte og gik forholds-
vist tidligt i seng. Næste morgen skulle vi 
for første gang lære at stå på langrendski, 
og det var svært, men mange fik hurtigt et 
godt tag om det. Senere på dagen tog vi ud 
på vores første tur, den var på 8 km. Det var  

 
rigtig sjovt, grundet mange styrt og andet 
spas. Da vi kom hjem fra turen om aftenen, 
skulle vi lave mad. Vi havde selv lavet mad 
hjemmefra, så vi skulle bare varme maden, 
så var den klar. Efter maden mødtes alle i 
et fællesrum, hvor der var blevet planlagt 
nogle aktiviteter, som ballon battle royale 
og gæt og grimasser.

De næste to dage var det meget den sam-
me procedure, men bare med længere ture. 
Vejret var megakoldt, men forholdene var 
perfekte.

På turen hjem, stoppede vi igen på ”Mac én” 
og spiste aftensmad, som vi også havde 
gjort, da vi kørte derop. Vi ankom til skolen 
kl. 07:00, hvor vi sagde farvel til hinanden 
og tog hjem hver til sit.

Overordnet set var turen sjov og hyggelig, og 
vi blev rystet mere sammen med de andre 
elever fra de andre klasser. Det eneste triste 
ved turen var, at vi ikke så nogle kongeørne.

TEMA Udflugter
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Friluftstur med  
linjefaget krop og natur     
Af: Sebastian Vester Carlsen 8.c og Silas Tofte Sikemsen 8.c.

Hvis du får linjefaget Krop og Natur i 8., 9. 
eller 10. klasse, skal du på en særlig frilufts-
tur. Den vil vi fortælle om her…

På denne tur var vi ude ved Enebærodde. 
Vi kom til skolen klokken 08.00 torsdag mor-
gen d. 24/10. Her fik vi en introduktion om, 
hvor vi skulle cykle hen. Vi fik tjekket vores 
tasker efter, om vi havde slik, mad, telefoner 
og andre former for elektronik med, for det 
måtte vi ikke have.

Herefter fik vi et kort i hånden, og så gik 
turen ellers ud til Enebærodde. Turen tog 
omkring 1 time og 30 min til 2 timer. Det var 
dog en lidt anden historie for et af holdene. 
De fór nemlig vild og endte inde i Otterup, 
og de blev også jagtet af en traktor, da de 
prøvede at løbe over en mark. Alt dette 
medførte, at de først ankom 4 timer senere.

Vel ankommet til Enebærodde skulle vi byg-
ge vores egne shelters, dette skulle vi gøre, 
mens vi alle var meget sultne. Da vi var fær-
dige, fik vi udleveret et rugbrød, leverpostej, 
salami og noget kyllingepålæg.

Efter vi havde spist, gik vi en tur. Her lavede 
vi nogle konkurrencer, bl.a. kaste-konkur-
rence, hvor vi skulle se, hvem der kunne 
kaste længst. Næste konkurrence gik ud på, 
at vi skulle finde ud af, hvornår der var gået 
ti minutter – uden ur. Til vinderen var der et 
stykke slik, som var meget tiltrængt hos de 
heldige vindere.

Efter gåturen kom vi hjem og slappede af 
og lavede aftensmad. Til aftensmad lavede 
vi en grønsagsret med kød. Af grøntsager 
var der kartofler, gulerødder og porrer.  
Kødet var bare noget normalt hakkekød 
med nogle krydderier.

Da vi var færdige med at spise, skulle man 
til det mest spændende og skræmmende 
ved hele turen. Vi blev delt i nogle hold 
á 5, og vi skulle ud på en tur, hvor vi kun 
måtte have en lommelygte med. Vi skulle 
følge nogle knæklys igennem sti og skov i 
ret lang tid, lige indtil vi så tre mænd, som 
ville lave en trivial pursuit med os. Vi fik 10 
spørgsmål, og da vi var færdige, fik vi kun 
at vide, at vi skulle gå ind i skoven og følge 
knæklysene. Vi gik, og det skete ikke noget 
i lang tid, lige indtil vi kom til en lang sti, som 
førte til vores lejr. Her skete der noget mel-
lem træerne og i mørket, du selv må tænke 
dig frem til. Da turen var slut, gik vi i seng 
og sov i vores bivuaker – efter vi lige havde 
fået lidt natmad.

Da vi vågnede op, skulle vi pakke sammen 
og have noget morgenmad. Derefter skulle 
vi lave en aktivitet, som gik ud på at lave et 
A ud af træ, der kunne gå. Så kan du måske 
selv regne ud, hvordan det fungerer. Da ak-
tiviteten var færdig, fik vi frokost og derefter 
startede turen hjem.

Og hvis du er heldig – som os – skal du cykle 
30 km. i regn og modvind.

Held og lykke med turen!  

TEMA Udflugter
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Halloween-fest  
for SFO/Klub  
Af: Morten Christensen, pædagog

Traditionen tro afholdt SFO/Klub halloween-
fest, hvor 200 glade børn og voksne fejrede 
halloween i ”uhyggelige” omgivelser!

Der var igen i år spøgelseskælder, mumie-
værksted, Café De Døde Fingre, knæklys-
fange i gymnastisksalen og mange andre 
værksteder, børnene kunne besøge og som 
afslutning et vildt ildshow på legepladsen.

Det er en rigtig sjov aften for børnene og 
personalet i SFO’en, da der hvert år er gjort 

rigtig meget ud af udklædningen blandt 
børn og voksne. Igen i år var der masser 
af zombier, flagermus, hekse, vampyrer og 
andre skræmmende væsner blandt børne-
ne. Fantasien bliver sluppet løs og både små 
0. klasser og helt op til 4.-5. klasses børn har 
en rigtig god fælles oplevelse. 

Halloween-aften på Odense Friskole er 
et fantastisk anderledes og spændende 
arrange ment, hvor man virkelig mærker 
det gode fællesskab.

Klubben overnatter 
I januar blev der afholdt klubovernatning 
for tilmeldte 4. og 5. klasser.

Vi spiste hjemmelavede minipizzaer, så 
film på torvet og havde fælles overnatning 
i den lille gymnastiksal.

Et sådant arrangement med overnatning  
er en anderledes måde for børnene at være 
sam men på, og det var en super hygge lig 
aften.

 
Der er 44 børn tilmeldt klubben. Om  
eftermiddagen hører vi til på torvet, hvor 
børne ne har mulighed for at være sammen 
med hinanden i deres fritid. Her nyder de 
at spille bordtennis, lege i salene, hygge 
med kreative aktiviteter mm.

Vi afholder løbende klubaftener med for-
skellige aktiviteter såsom bowlingture, 
svømmehalsture og fællesspisning.

TEMA SFO og klub
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Rekorddag  
i SFO én  
for  
2.-3. klasse  
Af: Tommy Hardam

Igennem længere tid havde børnene i 2.-3. 
klasse ønsket at lave rekorder til børnenes 
rekordbog – og i år skulle det være. 

Der var mange forskellige bud på, hvilke 
rekorder vi skulle lave. Vi startede med ud-
holdenhedsprøven. Børnene blev stillet op 
i en lang række og skulle række hånden 
frem og placere en dominobrik på hånden. 
Så blev stopuret startet og tiden begyndt. 

Efter 1 time og 2 minutter havde Frida (3.b) 
og Johan (3.b) slået første rekord.

Til næste rekord blev der foldet papir-
flyvere, og alle børn sendte deres egen 
papirflyver afsted.

Freja (3.a) havde foldet en flot papirflyver 
som fløj længst nemlig 11,5 meter.

De andre rekorder, som blev lavet var:
–   Stå længst på hænder op ad væg  

2 minutter og 29 sekunder (Anna 3.b)
–   Længst Hullahop  

7,02 minutter (Anna 3.b)
–   Ligge i planke længst tid  

5,28 minutter (Freja 2.b)
–   Flest Bottle Flip med mælkekarton  

20 gange (Lasse 3.b).
 
Det blev en sjov dag i SFO én.

TEMA SFO og klub
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Ny 7.c    
Af: Filippa Møller og Marie Würtzen, 7.c 

Vi er to piger, der lige er begyndt i den nye 
7.c, og vi vil gerne fortælle om, hvordan det 
er at starte som helt ny på Odense Friskole.

Det blev mandag og vi skulle starte på den 
nye skole. Vi mødte ind kl. 10.00, hvor vi 
skulle have vores allerførste morgensang 
på skolen. Vi var nervøse for, hvordan klas-
sen ville blive, og hvordan det ville komme 
til at gå. Vi tror, at alle var rigtig nervøse 
den dag.

Da morgensang var færdig, gik vi op i 
vores nye klasseværelse og fik vores nye 
pladser. Der var meget stille i klassen, og 
det var super akavet. Vi skulle selvfølgelig 
lige lære hinanden at kende, så vi tog en 
omgang speeddating.

Dagen efter skulle vi alle hjem til vores  
lærer Lau og lave nogle forskellige aktivi-
teter. Der var stadig lidt stille, men det var 
hyggeligt alligevel:-)

Der gik nogle dage og vi var alle faldet lidt 
til i den nye klasse. Der var mange, der 
var begyndt at snakke sammen, og der var 
allerede nogle, der var blevet rigtig gode 
venner. Der gik et par uger, hvor det var 
stille og roligt, og hvor vi bare havde nor-
male skoledage.

To uger inde i det nye skoleår skulle vi til 
Stige Ø. Vi skulle gå hele vejen derud, og 
der var virkelig langt! Vi holdt en pause på 
vejen, hvor vi fik lidt mad og drikke, og så 
gik vi videre. Det var hårdt. Men heldigvis 
var vores pedel så sød at køre vores baga-
ge til Stige Ø, så vi ikke også skulle bære 
på det. Endelig kom vi derud, og vi satte os 

alle ned på kanten af shelterne, fordi vores 
ben var smadrede.

Da vi havde hentet vores bagage, gik vi op 
og legede vandkamp ovre på den anden 
side af Stige Ø. Der var mange, der var 
med, men der var også nogen, der bare 
sad og kiggede på. Der var rigtig mange 
hvepse og myg, og hvis der kom en hveps, 
løb alle bare væk og skreg.

Vi fik ris og kødsovs til aftensmad. Dreng-
ene hjalp Lau og Kim med maden, hvor 
pigerne skulle vaske og tørre op efter 
maden.

Da vi skulle til at sove, gik vi over for at 
børste tænder. Der var tre shelters i alt, 
 pigerne havde et shelter, drengene havde 
et, og så var der det sidste til mad.

Da vi vågnede, fik vi hjemmebagte boller 
med pålæg, som Trine havde lavet. 

Vi gik hjem og fik fri lige efter vi var kom-
met til skolen.

Så fulgte hverdagen... og det går godt!

Velkommen til 44 nye børn 
I starten af marts kunne vi byde velkom-
men til 44 nye børn på skolen. Det var en 
stor dag hvor flaget var hejst og alt var klar. 
 

 
Sammen med mor og far startede de deres 
første dag i mini A og B. Der blev tegnet, 
klippet, sunget og leget. 

En rigtig hyggelig første skoledag.

Udeskole i 4. klasse 
4.a og 4.b var i august 2 dage på udeskole i 
Sandhusskoven. 

Indholdet var Robinsonade. De skulle fore-
stille sig at være på en øde ø, hvor de skulle 
bygge en hule og få aftalt regler, som kun-

ne få det hele til at fungere. Der blev udvist 
stor samarbejdsevne og kreativitet. Der var 
desværre en hel del beboere (myg) på øen, 
som var meget sultne. Den udfordring kla-
rede øboerne dog også på bedste vis.

TEMA Skoleliv



48 Odense Friskole 2019-2020 Odense Friskole 2019-2020 49

Fastelavnsfester for alle   
Som altid blev fastelavn fejret efter alle 
kunst ens regler.

Mandag d. 24. februar deltog alle skolens 
klasser fordelt på tre arrangementer i fest-
lighederne, og der var var højt humør over 
hele linjen, mens nogle hårdtprøvede tøn-
der stod for skud og der blev indtaget juice 
og Lottes hjemmelavede fastelavnsboller.

O.-3. klasse holdt deres fest i SFO-regi, mel-
lemtrinnet i skoletiden og de store elever 
holdt for andet år i træk en fest i elevrådsregi 
om eftermiddagen.
 
Billederne fortæller en historie om en dag 
fuld af glade børn, unge og voksne og end-
nu en gang var opfindsomheden stor, da 
udklædningen skulle besluttes.

Lanterne-
læsning  
Af: Mejse Wendelboe Juel Jeppesen, 5.b

Tirsdag den 21. januar holdt vi lanterne-
arrangement på skolen.

Alle de store elever fra 3.-5. klasse havde 
fundet en bog, som de læste højt for elever-
ne i 0.-2. klasse.

Det var vildt hyggeligt, og man fik snakket 
med eleverne fra andre klasser end dem 
på ens egen årgang. Vi startede med at 
synge to sange. Bagefter fortalte Hanne om 
Rosetta stenen, så tog vi en lanterne og be-
gyndte at læse for vores makker. Vi sluttede 
af med at synge en sang.

Odense Friskole  
med i cykelscore.dk  
I dette skoleår satte Odense Friskole i sam-
arbejde med Odense Kommune ekstra  
fokus på trafiksikkerhed. Som en del af det 
arbejde, havde vi besøg af nogle dejlige 
mennesker fra Odense Kommunes trafik-
afdeling. De skulle hjælpe os med at blive 
klar til at kunne deltage i det landsdæk-
kende cykelscore-projekt.

Alle vores elever fra 1. klasse til 6. klas-
se startede sammen til morgensang med 
cykel sange og fælles information. Efter-
følgende var der hektisk aktivitet omkring 
cykelstativerne med påsætning af cykelchip 
på alle børnenes cykler. Cykelchippen  

 
registrerer fx hver gang man cykler i skole.  
Det bliver spændende at se, om det kan 
være med til at motivere flere til at cykle i 
skole. Se mere på:  www.cykelscore.dk
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Pædagogisk dag for  
de ansatte – Forældre  
overtager skolen    
Fredag den 8.11 besøgte 8.a Idrætsefter
skolen Glamsdalen i Glamsbjerg, mens 
Friskolens lærere var på pædagogisk dag.  
Dagen startede med et oplæg om, hvor
dan det er at gå på efterskole, hvilket var en 
øjenåbner for flere af eleverne, som måske 
indså, at et efterskoleophold kunne være en 
mulighed efter 9. klasse. Dagens program 
afspejlede en typisk aktiv efterskoledag med 
morgensang, fysiske aktiviteter som dans,  
basketball og vandaktiviteter. Mon ikke der om 
2 år vil være af eleverne i 8.a på Glamsdalen...

Sådan lyder ordene fra Janne Risbjerg  
Andresen, som er mor til en elev i 8.a, og 
lignende oplevelser ville der kunne beret-
tes om fra en lang række andre klasser, for 
på denne dag blev næsten al undervisning 
på skolen varetaget af forældrene.

 
Variationen og opfindsomheden var stor, og 
som eksempler kan i flæng nævnes besøg 
på Jernbanemuseet, Naturama og Forsorgs-
hjemmet i Svendborg, Mulernes Legatskole, 
SDU og Odense Teater, Remida (Center for 
kreativt genbrug), udstillinger på Brandts, 
historisk byvandring og besøg på Slottet 
med fokus på Odense Kommune.

Det er fjerde år i træk, at hele skolens pæda-
gogiske personale tager en dag ud af den 
daglige undervisning for at fordybe sig i 
pædagogiske problemstillinger med rele-
vans for vor skole, og denne dag får en eks-
tra og helt særlig dimension derved, at vi 
har engagerede forældre, som kommer på 
banen og giver vore elever en anderledes 
og spændende dag.

Venskabs- 
klasser  
– 4.b og 9.b 
Af: Astrid Frederiksen, Erika Kragh,  
Ida Cecilie Saaek og Selma Andersen

9.b er venskabsklasse med 4.b og ses nogle 
gange om året. Alle elever er sat sammen to 
og to, og det kaldes en venskabsven.

Den første gang vi mødtes, var vi på blomster-
festival, hvor vi skulle lære hinanden at kende 
og kigge på blomster og kødædende planter.

Anden gang mødtes vi oppe i 9. klasse, hvor 
4. klasse havde skrevet et portræt om deres 
venskabsven fra 9. klasse. Vi startede med 
at læse portrættet op, og derefter kiggede 
og rettede vi på teksten. Efter det skulle vi 
allesammen med vores venskabsven lave 
en blindtegning. Det foregik ved, at vi satte 
os overfor hin anden og kiggede på vores 
venskabsven, og så skulle vi tegne vores 
ven, uden at kigge på papiret. Efter vi havde 
tegnet vores ven, skulle vi farvelægge blind-
tegningerne med inspiration fra Picasso. Og 
tegningerne hænger lige nu i klasserne. 

De to piger fra 4.b, Selma og Ida Cecilie, for-
tæller, at det er hyggeligt at have en ven fra de 
større klasser at smile til, når man pas serer 
hinanden på gangene. De to pigers venskabs-
venner Erika og Astrid, fortæller, at det over-
rasker dem, hvor godt et venskab man kan 
have med folk på tværs af alderen.

Alt i alt er det rigtig hyggeligt, og man får et 
godt fællesskab på tværs af klasser. Desuden 
laver man en masse sjove ting og hygger sig 
sammen.
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Flexuger på Friskolen  
(uge 41 og uge 6) 
Uge 41
I en flexuge vil vi gerne lave skole på an-
dre måder, end vi plejer. Det er sjovt, ud-
fordrende og lærerigt, når vi tager andre 
emner op og arbejder anderledes. Det  
giver mulighed for oplevelser og fordybel-
se på nye måder, og vi oplever nysgerrig 
og stor motivation fra eleverne.

I denne flexuge blev der arbejdet med for-
skellige temaer på de forskellige klassetrin.
De yngste elever elever arbejdede med 
livet under vand og 2-3. klasse med emnet 
“Efterår” både kreativt og naturfagligt.

På mellemtrinet arbejdedes der med  
musisk-kreative personer – ”Nikolaj Kirk” 
/Madkundskab,  ”Carl Nielsen”/Musik  
og drama, ”Gaudi”/ Billedkunst og ”Knud 
Rasmussen” /Friluftsliv.

I udskolingen var fokus på fysiske aktivi-
teter som rugby, orienteringsløb, cykling, 
boksning, hockey, dans og udtryk, forhin-
dringsbane…

Uge 6
Endnu en flexuge og hele huset summede 
igen af andre aktiviteter, end de, der nor-
malt kendetegner en skoleuge… 
læs med her:

 
Indskoling
I børnehaveklasserne handlede flexugen 
om kroppen. Der blev lavet skeletter ud af 
vatpinde, arbejdet med sanserne, dyrket 
yoga, lavet en tarzan-bane og talt om sund 
og usund kost og meget mere.

I første klasse var der et ønske om at skabe 
et anderledes rum til at udfolde fantasi og 
kreativitet, og i forlængelse heraf valgtes 
”superhelte og fantasi” som tema.

Dagene startede med morgensang, efterfulgt 
af lærer/pædagog oplæg om hhv. Superman, 
Hulk, Spiderman samt Captain America.

Efter oplægget blev der arbejdet i fire værk-
steder, som eleverne roterede imellem. Der 
var et LEGO-værksted, hvor man havde mu-
lighed for at bygge vildt og anderledes; et 
skrive-værksted, hvor man skrev sin eget 
superhelteeventyr; et værksted, hvor man i 
par lavede et superhelteportræt i forholdet 
1:1; og slutteligt et ”genbrugsværksted”, 
hvor man kunne bygge sin egen superhelt 
ud af genbrugsmaterialer.

Det har været virkelig sjovt og lærerigt, og 
der er dannet nye spirende venskaber på 
tværs af klasserne, og eksisterende 
venskab er har fået nye dimensioner.
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Ny kunst på skolen 
– billedkunstner  
Lasse Snorgaard 
 
Lasse Snorgaard er billedkunstner og læ-
rer. Han har undervist på forskellige høj-
skoler, efterskoler og friskoler i Danmark. 
Efterhånd en har arbejdet med kunst på alle 
niveauer overtaget hele arbejdslivet.

Kunstudvalget på Odense friskole kontakt-
ede Lasse for at få ham til at udsmykke op-
gangen i den nyrenoverede bygning, hvor 
bl.a. madkundskab og musik holder til. Det 
er en stor, lys og lidt pompøs trappeopgang, 
som godt kunne trænge til lidt farve.

Lasse besøgte skolen og sammen kikkede 
vi på lokalet og bestemte så hvilke vægge, 
der skulle males billeder til. Det blev til to 
store og et mindre maleri.

Efter gode og spændende samtaler om, 
hvilken slags malerier, vi kunne tænke os, 
blev vi enige om, at det skulle være abstrakt 
kunst og med mange farver.

Efterfølgende besøgte vi Lasse i maler-
værkstedet i Ollerup og kikkede på bille-
der og ideer.

Nu er malerierne færdige, – og Lasse har  
været på besøg for at holde morgensang og 
fortælle børnene om processen med malerier-
ne og om det at være kunstner på hans måde. 

Malerierne er hængt op i trappeopgangen og 
bliver forhåbentlig til stor glæde og fantasiful-
de tanker for både børn og voksne.

 
For 2. og 3. klasse var emnet i flexugen 
“Venskab”. Børnene var i 4 værksteder med 
venskabs-digte, fælleslege og akrobatik, 
sang og tillidsøvelser samt et madværk-
sted. I madværkstedet var der hver dag et 
nyt hold børn, som bagte boller, muffins og 
andet i køkkenet. Der var samarbejde på 
tværs af både årgange og klasser og sjove 
udfordring er med klistret dej, stort engage-
ment og gode stunder. Det færdige bagværk 
blev børnene dekoreret med fine skilte og 
flag med tegninger og udsagn om venskab. 
Det var stolte og spændte børn, som delte ud 
af deres færdige kreationer til alle venner.
 
Mellemtrin
4.-6. klasse arbejdede overordnet med 
projektarbejdsformen og bolig- og ind-
retnings-former. Her en lille beretning fra  
Tobias og Robin fra 5.a:

På 5. årgang har vi arbejdet med overemnet 
boliger og familie. Vi blev delt ud i grupper, 
hvor vi fik vores underemne. F.eks. arbej-
dede vores gruppe med, hvordan man bor 
i andre lande i forhold til Danmark. Vi skulle 
forberede en fremlæggelse og lave et krea-
tivt produkt ved siden af som f.eks. en lille 
bolig ud af pap eller noget andet. Det har 
været et sjovt og godt emne at arbejde med. 
Det var sjovt at arbejde med, fordi man lave-
de noget helt andet, end man plejer at lave.
 
Overbygning
I 7.-10. klasse var flexugen delt op i to.  
Første del – mandag og tirsdag – bestod af 

13 værksteder, hvor undervisningen blev 
varetaget af elever. Alle elever fik én dag 
på to værksteder.

Aktiviteterne spændte over tegning, skak, 
dans, bagedyst, grafiske historier (tegne-
serier), CAD-programmering, udsmykning 
af skolen, kortfilm, musik, bolsjeproduk tion, 
basketball, yoga og et politisk værksted, 
hvor man skulle lave sit eget parti.

Elever fra alle fire klassetrin i overbyg-
ningen stod for indhold og undervisning 
støttet af en lærer, og det var flot at se, hvor 
seriøst og ordentligt, de gik til opgaven. Der 
var tænkt mange tanker om, hvordan dage-
ne skulle spænde af. Samtidig var der god 
og solidarisk opbakning fra de deltagende 
kammerater, og dette resulterede i, at der på 
alle værksteder blev arbejdet rigtig fint og i 
en hyggelig og dejlig atmosfære.
 
De resterende tre dage stod i sexualunder-
visningens tegn, hvor der blev arbejdet klas-
seopdelt med udgangspunkt i materiale fra 
Sex og Samfund.

På 9.-10. årgang havde hver klasse desuden 
én dag med besøg af Sexekspressen, hvor 
unge studerende – primært medicinstude-
rende – underviste eleverne.
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”Hjerteveninder” – fire  
piger fra 3.b til OGP i Odeon  
Skrevet af 3.b i fællesskab 

Omsider oprandt dagen, hvor vi alle var i 
ODEON til OGP (Odeon Grand Prix) for at 
bakke op om vores piger fra 3.b, der havde 
nummeret ”HJERTEVENINDER” med. Anna 
og Benedicte skulle synge, og Caroline og 
Julia skulle danse. 

Hele indskolingen og klubben var med til at 
heppe og bakke op. Der var 9 numre i alt, og 
vores piger skulle på som sang nummer 7, så 
vi måtte vente rigtig længe med sommerfugle 
i maven, for vi var kommet i rigtig god tid. Der-
med havde vi tid til at se på det hele og få vendt 
de tanker og følelser, vi hver især sad med.

Det var Bubber, der var vært på hele showet. 
Det var en kæmpe scene, så os der sad som 

publikum talte om, at der skulle en masse mod 
til for at turde stå på sådan en stor scene og 
overfor så mange publikummer med noget 
så fedt som deres sang, HJERTEVENINDER, 
og det turde vores seje piger. 

Pigerne havde selv skrevet sangen og 
med hjælp fra deres forældre og Morten  
Holmegaard var det blevet en mega- 
professionel sang, som blev indspillet i  
skolens lydstudie forud for OGP-dagen. Vi 
følte egentlig alle sammen i 3.b, at det var 
lidt vores allesammens sang, så vi begynd-
te at lære den henne i skolen, så vi kunne 
synge med. Nogle fra klassen mente, at vi 
måske skulle forberede os på, at man ikke 
ville lade samme skole vinde to år i træk... 

(red. Odense Friskole vandt nemlig sidste 
år) heller ikke selv om vi jo formentlig ville 
være de bedste igen i år ;-)

Endelig begyndte det hele. For hver endt 
sang hviskede vi sammen i smågrupper, 
hvor vi vurderede sangene, teksterne, 
dans ene, setuppet etc. Vi følte selv, vi 
var nogle ret gode dommere og pjattede 
med, at vi måske skulle stille op i dommer-
panelet næste år, hvis ikke vi kunne finde 
modet til at turde stå på scenen – vi måtte 
konstatere, at der var virkelig mange gode 
sange og dansere, og det hele var sat utro-
lig professionelt op. Det var tydeligt, at vi 
ville få konkurrence her. Endelig blev det 
sang nummer 7 – HJERTEVENINDER med 
vores piger.

Vi klappede, hujede, jublede af fryd, og 
salen bragede løs, mens vi sang med på 
omkvædet. Vores piger stod fuldstændig 
professionelt og sang og dansede som det 
mest naturlige i verden. På en måde var 

der flere af os, der kunne tisse i bukserne  
af skræk over det mod, pigerne udviste. 
Andre havde helt tårer i øjnene af rørthed 
og over kulminationen på alle mave-som-
merfuglene på pigernes vegne. Det hele 
var så fedt!! Bevidst om det tætte løb mel-
lem mange gode sange, var der nu ingen 
tvivl i vores egne små, selvskabte dom-
merpaneler: Vores piger var vindere!!!

Sådan vurderede det officielle dommer-
panel imidlertid ikke. Det blev vi da skuf-
fede over, og allerinderst inde var det jo 
træls, at det så blev nogle andre, der helt 
officielt vandt, men sejrsfølelsen af faktisk 
at turde og kunne og at have hinanden i 
en god oplevelse kunne ingen tage fra os.

Allerede på turen tilbage til skolen be-
gyndte planlægningen af numre, vi poten-
tielt kan stå sammen om næste år fra både 
scene, dommerbord og tilskuerpladser.
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Mit navn er Kim Zeuner, jeg er 47 år gammel 
og bor i Dalby nord for Kerteminde sammen 
med min kone og vores to børn. Jeg blev ud-
dannet lærer i 1998 og har siden da været på 
Rosengårdskolen i Odense.

Mit hjerte banker for musik og de kreative 
fag. Jeg har i de sidste 22 år undervist i mu-
sik og de sidste ti år i sløjd og håndværk og 
design. Jeg mener, at det at kunne udtrykke 
sig gennem håndværk og musisk er en vigtig 
brik i dannelsen af det hele menneske. Jeg 
elsker at være sammen med og undervise 

børn. Jeg vægter relationen mellem lærer og 
elev meget højt, da jeg mener, det er vejen til 
at opnå den bedste læring. Jeg er underviser 
for at sætte spor i andres liv, og dette vil fortsat 
være det, jeg har i fokus. 

Jeg glæder mig vildt til at begynde på Odense  
Friskole til august. Jeg ser frem til at møde 
såvel nye kollegaer, forældre og ikke mindst 
nye elever.   

Jeg er fuld af forventning og glæder mig til at 
kunne kalde Odense Friskole for min skole.

Goddag og farvel…
Vi byder i det nye skoleår velkommen til…

2020 startet op med  
to læsedage 
Tirsdag og onsdag i den første undervis-
ningsuge efter nytår stod i læsningens tegn. 
Alle elever med undtagelse af 10. klasse var 
i disse to dage udelukkende optaget af læs-
ning på alle mulige og spændende måder.

Der blev læst bøger, blade, aviser, tegne-
serier, eventyr, noveller, faglitteratur, even-
tyr, myter og sikkert en hel del mere, og der 
blev læst indad og der blev læst højt. Mange 
klasser benyttede den oplagte lejlighed til at 
besøge sin venskabsklasse og læse højt for 
hinanden, og hele skolen emmede af ro og 
fordybelse. 

Læsedagen var en rigtig god oplevelse, som 
meget vel kan blive en fast tilbagevendende 
tradition på skolen... vi får se.

Her er hvordan dagene blev oplevet i 
de to børnehaveklasser:
”Det blev for os i børnehaveklasserne et par 
rigtigt dejlige dage. Første dag, havde alle 
børn et tæppe og en bog med hjemmefra, som 

de kendte og havde fået læst en del gange.  
Vi byggede huler i klasserne og læste sammen 
med en klassekammerat de medbragte bøger. 
Inden da havde vi talt om, at det at læse be
gynder med, at man lærer bogstavernes lyde, 
at man måske kender en historie og kan gen
fortælle den. Måske man kan lydere sig frem til 
enkelte ord, symbolæse eller læse bogen hvor 
alle ord forståes. Vi havde en skøn første time 
og der blev læst fortalt, grint og hyggesnakket 
i hulerne. Børnene skiftedes til at læse/fortælle 
for hinanden .

Venskabsklassen 6.a og 6.b. var på besøg og 
læste for deres ven i 0.a og 0.b.  en fornøjelse 
at se  store og små sammen. De små fortæller 
løs, og de store fra 6. klasserne er så søde og 
hensynsfulde, og de fik læst for hinanden.

På anden dagen læste vi en bog om “lille  
frøken Pingelpot”. En bog om at have sit helt 
eget sprog, og om ikke at være helt som de 
andre. Efterfølgende tegnede og malede vi  
en masse Pingelpotter.”

Medielab – alternativ  
læring om avisens verden 
9.b har besøgt Medielab på Fyens Stifts-
tidende, som tilbyder alle udskoleklasser på 
Fyn mulighed for at få en anderledes og krea-
tiv læring om, hvordan man laver en avis.

Med udgangspunkt i en fiktiv hændelse,  
hvor en flok efterskoleelever i kano over-
raskes af et uvejr og forulykker, skal grup-
perne udarbejde en avisforside, en op-
følgende artikel, en webreportage og en 
øjenvidneberetning til brug i avisens radio.

Der skal besluttes, hvordan historien skal 
vinkles – skal fokus være på det forsvundne 
stortalent fra OB, kanoudlejerens manglen-
de godkendelse, efterskolens valg af aktivi-
teter, eleven, der reddede lærerens liv eller 
andet? Hvilke fotos og filmklip må bruges, 

når journalistikkens etiske spilleregler 
skal overholdes, og hvor går grænserne 
for stærkt sprogbrug i en avis? Alle disse 
overvejelser skal eleverne i løbet af meget 
kort tid tage stilling til.

Det var en spændende og motiverende op-
levelse, hvor alle var aktive og engagerede 
– Det kan stærkt anbefales.
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