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JULEHILSEN
Vi havde alle optimistisk håbet, at vi kunne
undgå nedlukning i større stil. Som følge af
pressemødet den 7. december måtte vi
dog endnu en gang sende 5.-9. klasse
hjem til fjernundervisning. Desuden bød december på hjemsendelse af tre klasser, da
klassekammerater var smittede. I forvejen
så december ud til at blive en noget lunken
affære på Landsgrav – men jeg skal da lige
love for, at julehumøret fik endnu et hak i
tuden.

hænderne ud med røde hjerter – ét fra
hvert elev med deres højeste juleønske på.
Midt i mellem alle de fine ønsker om hundehvalpe, kaniner, en rigtig enhjørning og
en kæreste, dukkede dette gode juleønske
op: At Corona stopper!

I det hele taget har 2020 været et år medmange skuffelser og talrige Coronakameler, der skulle sluges. Friskolefællesskabet
har skullet stå sin prøve på godt og ondt.
På den gode side har alle i den grad taget
ansvar for at overholde retningslinjerne, så
vi kunne drive så sikker en skole som muligt.
På den trælse side har det været svært at
dyrke vores fællesskab, når vi ikke har kunnet samles på kryds og tværs.
Vores klippeklistredag blev af gode (dårlige) grunde holdt klassevis. Men med
Anne Dorthe som kreativ tovholder forsøgte vi alligevel at sætte fællesskabet i fokus med fælles opgaver og fælles genbrugstema. På vores logotræ skiftede vi

Jeg tror, at vi alle kan mærke, hvor højt og
inderligt vi ønsker os netop dette. Især i
denne juletid, hvor vi bare gerne vil rykke
tæt sammen med familie og venner for at
skåle og sludre, kramme og kysse, synge og

spille. Når vi om lidt har rundet vintersolhverv, kigger vi igen mod lysere dage. Lad
os håbe, at det bliver i mere end en forstand!
Tak til jer alle for samarbejdet i årets løb! På
trods af den kedelige dagsorden som smittebekæmpelsen har sat, er det alligevel
lykkes os at skabe en tryg skolehverdag
med masser af lærerig undervisning og opmærksomhed på børnenes udvikling.
Det har virkelig været trist at skulle lukke
forældrene ude af skolen. Om end vi stadig
er glade for, at I ikke fylder og forstyrrer i
garderoberne om morgenen, så skal I vide,
at vi savner jeres deltagelse ved morgensang, ligesom vi savner at se jer ved diverse
arrangementer. Stor tak til alle jer forældre
for jeres opbakning til personalet og jeres

omhyggelighed ift. overholdelse af restriktionerne.
Kæmpe stor tak til personalet, der endnu
en gang har vist, at de er en flok dygtige
og engagerede mennesker med friskolehjertet på det rette sted. Jeg ved, at det har
krævet lidt ekstra af alle at komme godt
igennem ”Cirkus Coronaskole” – men I klarer udfordringerne med oprejst pande og
opfindsomhed, selvom tålmodigheden
gang på gang sættes på prøve.
Endelig skal der lyde en tak til eleverne. Tak
for smil, sjov og sang, lærelyst, kreativitet og
fordybelse, deltagelse, engagement og
ansvarlighed. I er skønne hver og én – og
jeg glæder mig så meget til vi igen kan
samles ALLE SAMMEN til fælles morgensang
og fælles oplevelser.

MED ØNSKE OM EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR!
De bedste hilsner Patrizia

Ps: Hermed et link til vores julemusikvideo: https://youtu.be/npkdztkg0SI
Tusinde tak til Mia for skønsang og indspilning af sangen! Jeg skrev den lidt triste tekst i slutningen af november. Desværre blev indholdet pludselig mere aktuelt end først tænkt. Til gengæld har det været et
hyggeligt juleprojekt – smilet fik et hak opad, da alle de små videoklip dumpede ind. Personalet er altid
med på den værste  Hvem ved - måske har vi startet en ny juletradition? Lad os i så fald håbe, at videoen
til næste år bliver mere festlig med max julehygge!

ÅRETS JULESKUESPIL AFLYST… ELLER UDSAT!
Vi har måtte træffe rigtig mange kedelige
beslutninger på det seneste. En af de allermest kedelige var, da vi så os nødsaget til
at spille juleskuespil helt uden live-publikum.
I stedet var det planen, at årets juleskuespil
blev filmet, så alle klasser og familier kunne
se det hjemme i sofaen og nyde de flotte
sange og skuespilpræstationer.
Desværre stak Corona endnu en gang en
kæp hjulet på planerne, da 4. klasse blev
hjemsendt mandag-onsdag i uge 51 pga.

en smittet klassekammerat. Heldigvis var ingen blevet smittet.
Om 4. klasse, Helle og Toke får held med at
fuldføre teaterprojektet i januar, kan vi simpelthen ikke svare på. Vi håber det. Jeg har
hørt 4. klasse øve en af sangene, og hvis de
spiller ligeså flot skuespil, som de synger, så
fortjener stykket at blive vist… på den ene
eller anden måde. Vi må se, hvad januar
byder på.

NYT BILLEDKUNSTLOKALE I DET NYE ÅR
De gamle klasseværelser på første sal i hovedbygningen skal laves om til et nyt billedkunstlokale. Om alt går vel bliver opgaven klaret i vinterferien, uge 7.

et materialedepot. Så skal der lidt mere lys
op, og udslagsvaske skal monteres. Vi
glæder os meget til at få et større billedkunstlokale!

Planen er, at vi med så få midler som muligt får omdannet de gamle klasseværelser til et anvendeligt billedkunstlokale. Der
skal væltes en væg og bygges en ny op til

Når det står færdigt, får vi brug for en lille
flok stærke forældre, som har lyst til at
hjælpe os med at flytte møbler og materialer op i det nye lokale. I hører nærmere 

FUGLENE ER FLØJET – MEN HVORHEN?
Vi har længe ønsket at finde et nyt hjem til
vores fugle. Først fandt vi nye ejere til undulaterne, og i november måned kom så
turen til nymfeparakitterne. De er flyttet ud
til Autisme Center Vestsjællands udeskole,
hvor de nu bliver passet og plejet af dyrekyndige pædagoger og lærere, som har
tiden til det, og som bruger fuglene i undervisningen. Fuglene har fået nye venner

i form af blandt andet kaniner, skildpadder
og et par skolehunde, så vi tror, at de er
landet et rigtig godt sted.
På sigt ønsker vi at bruge den frigivne
plads til at udvide redskabsrummet ved
hallen og/eller få bygget et halvtag, så
flere børn kan lege ude i tørvejr, når det
regner.

FORÆLDREUNDERVISNINGSDAG UDSKUDT
Som I kunnet læse på intra, har vi udskudt
vores pædagogiske dag og dermed også
forældreundervisningsdagen. Ny dato er
fredag den 9. april. Vi håber, at der i alle
klasser er forældre, som vil stå for at give
børnene en god og anderledes skoledag.
Det er en fin mulighed for at lære ens
barns klasse at kende - og få indsigt i lærerlivets vidunderlige verden! Forældreun-

dervisningsdagen giver lærere, pædagoger og ledelse mulighed for at tage på
fælles kursus sammen. Hvert andet år er
bestyrelsen desuden med. Næste gang
handler det om ”fællesskabende didaktikker”, hvor vi skal blive klogere på, hvordan
man planlægger en faglig undervisning,
som samtidig understøtter udviklingen af
stærke klassefællesskaber.

HJERTE, KROP OG FORSTAND
I nogen tid har vi arbejdet med at kigge nærmere på vores visioner og værdier med det formål at
tydeliggøre fortællingen om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil det. I får her et lille indblik i vores
foreløbige beskrivelser. Forhåbentlig kan I genkende os i det beskrevne. Som den del af processen
er vi også i gang med at få en ny hjemmeside (erstatning for ”skoleporten).

”Med rødder i den grundtvig-koldske friskoletradition
danner vi hele, livsduelige mennesker med hjerte, krop og forstand”
Hjerte
Vi dannes som mennesker i mødet med fællesskabet. Derfor er det vores fælles pligt at skabe en
tryg og rummelig skolekultur, hvor alle børn kan udvikle tro på eget værd og egne evner. Vi ser
hinanden i øjnene og værner om de nære relationer mellem børn og voksne. Vi lærer børnene at
tage hensyn og udvise respekt for andre og for omgivelserne. Forældre og skolens ansatte er bevidste om, at de er børnenes rollemodeller i tale og handling.

Krop
Vi erfarer først og fremmest verden med vores krop og sanser. Derfor vægter vi de praktiske og
kunstneriske fagligheder, hvor konkrete erfaringer er med til at udvikle børnenes forståelse af begreber, omverden og menneskeliv. Vi har fokus på de kreative læreprocesser, som styrker børnenes
fantasi, skaberglæde, handlekraft, selvhjulpenhed og vedholdenhed. Leg og bevægelse er en vigtig del af vores hverdag på skolen og i SFO.

Forstand
Vi er borgere i et samfund, som bygger på demokratiske værdier. Derfor vil vi medvirke til at skabe
selvstændige og kritisk tænkende mennesker, der formår at tage aktiv del i samfundet med ansvar
for sig selv, fællesskabet og fremtiden. Med udgangspunkt i vores historie, natur, kultur og sprog
ønsker vi, at eleverne får bred viden om verdens mangfoldighed og livet på jorden før og nu. De
skal lære at lytte og udtrykke viden, holdninger, tanker og følelser.

I udviklingen af vores skole har vi fokus på seks strategiske fokusområder:







Vi har fællesskabet som bærende værdi
Vi har tydelige og høje forventninger til elevernes deltagelse
Vi har de praktiske, kunstneriske og kreative læreprocesser i front
Vi åbner verden og dens mangfoldighed for elevernes øjne
Vi orienterer os bredt i det pædagogiske landskab og tør gå vores egne veje
Vi har høj arbejdsglæde og faglig stolthed

Med afsæt i de seks områder beskrives konkrete udviklingsprojekter.

