
 

 

 

 

LANDSGRAVNYT JUNI 2021  

- Sommerhilsen  

- God vind til 9. klasse 

- Grøn skole - grønt flag  

- Afsluttende prøve valgfag 8. klasse 

 

KÆRE ALLE   

Det har været en stor glæde og lettelse at kunne afslutte skoleåret med to nogenlunde normale uger. Tak til 

jer alle for et beundringsværdigt overskud og spandevis af tålmodighed i løbet af dette mærkelige år. Sam-

men er vi kommet godt igennem en mærkelig periode, som har budt på en del frustrationer og ærgrelser – 

men heldigvis også mange gode oplevelser.   

Når vi allesammen ses igen på den anden side af sommerferien, venter der forhåbentlig et skoleår, hvor vi 

bedre kan pleje vores fællesskab på skolen. Vi trænger til at mærke, at klasserne ikke er 10 isolerede størrel-

ser, men en del af en større sammenhæng, hvor alle passer på hinanden og på skolen.  

Vores logo i hovedbygningen er for nylig blevet udsmykket med små figurer – én for hvert barn på skolen. 

Ved hjælp af sort maling og noget så oldnordisk som en overhead-

projekter er der desuden blevet malet et citat fra ”Gi’ os lyset til-

bage”. Pigerne i 6. klasse stod for den opgave og klarede det flot. Nu 

mødes vi af ordene ”Fællesskab fødes, når jeg bliver til os”, når vi går 

til morgensang eller passerer forbi på gangen i løbet af skoledagen. 

Ordene skal minde os om, at fællesskabet opstår, når vi ikke kun tæn-

ker på os selv, men i højere grad på det fælles ”vi” og ”os”.  

Vi kommer til at bruge det næste skoleår på at blive endnu bedre til 

at skabe stærke og rummelige klassefællesskaber, idet vi i lærergrup-

pen skal på kursus i fællesskabende didaktikker. Vi håber på, at kurset 

giver os ny inspiration og viden om, hvordan vi i undervisningen kan 

samtænke arbejdet med at udvikle elevernes faglige og sociale kom-

petencer. Trivsel og læring er jo to sider af samme sag, som de fleste 

nok ved.   

Til sidst skal lyde et stort tak for indsatsen til både Songül og Emilie, som stopper på Landsgrav Friskole. Songül 

er blevet færdig som lærer og skal nu videre til en ny skole, og Emilie skal i gang med at læse til lærer. Held 

og lykke til jer begge!  

Held og lykke skal også lyde til Lotte, som holder orlov det næste års tid. Nyd dit ”sabbatår”! Jeg håber, at 

du får et fantastisk år med masser af spændende nye udfordringer og oplevelser. Der skal ikke være nogen 

tvivl om, at vi kommer til at savne dig, både i klasseværelserne og på lærerværelset. Du er en højt værdsat 

og meget dygtig lærer, som vi alle holder meget af.  

 

Vi ses onsdag den 11. august kl. 17:00-20:00 til fælles første skoledag for elever og forældre. Husk picnickurv 

og tæppe ☺ 

MED ØNSKE OM EN LYS OG LET SOMMER TIL JER ALLE 
 

De bedste hilsner  

Patrizia 

 



 

 

 

 

 

 

GOD VIND TIL EN HELT FANTASTISK 9. KLASSE  
Endnu en gang stort tillykke til 9. klasse med afgangsbeviserne. I har ydet en fantastisk flot arbejdsindsats og 

fået nogle flotte karakterer, som belønning. I har god grund til at være stolte. Det er vi i hvert fald!  

Tak også til både 9. klasse og deres forældre for en hyggelig, stemningsfuld og sjov dimissionsaften. Elevta-

len blev i år holdt af Katharina og Anna. Det gjorde de særdeles godt med fine ord til hinanden, lærerne og 

skolen. Lidt kærlige drillerier blev det også til. Alt i alt en aften med plads til det hele – brede smil, gode grin 

og en enkelt tåre i øjenkrogen hist og her.   

Vi er nu klar til at sende jer ud af lågen som hele livsduelige mennesker med hjerte, krop og forstand. Vi ved, 

at jeres vinger kan bære, og vi håber, at I vil få opfyldt nogle af jeres mange drømme. Held og lykke på je-

res vej videre i livet! Kig forbi til morgensang, hvis I er i nærheden en dag. Vi lover ikke, at der er Rasmus See-

bach på programmet, men I kan jo altid satse.   

 

Til de forældre som også siger farvel til Landsgrav: Tusinde tak for samarbejdet i alle årenes løb og for den 

tillid, I har vist os som skole. Vi er glade for, at vi fik lov til at lære jeres børn at kende.  

 

GENEROBRING AF DET GRØNNE FLAG 

Så fik vi med lidt hiv og sving generobret det grønne flag. Vi kan nu 

kalde os Grøn Skole hele det næste skoleår. Flaget har vi fået for vores 

arbejde med bæredygtigt forbrug og genbrug. Dels fordi der er blevet 

undervist i emnet på diverse klassetrin, og dels fordi vi har bidraget 

med forskellige bæredygtige indsatser.  

På klippeklistredagen brugte vi masser af genbrugsmaterialer, og i ind-

retningen af vores nye billedkunstlokale har vi også langt hen af vejen 

brugt, hvad der var på skolen i forvejen. Anne Dorthe har med maling 

og kreativ snilde sørget for, at der var helhed i farver og udsmykning i 

lokalet. Hun var også tovholder på vores klippeklistredag, så alt i alt 

skylder vi AD en stor tak for, at det grønne flag igen er havnet i toppen 

af vores flagstang.    

Til næste år har naturfagslærerne valgt emnet ”Skolehaver”, og Lars 

har allerede været i sving med skitserne til nogle højbede, der skal pla-

ceres ved klasseværelserne på mellemtrinnet. I madkundskab og na-

tur/teknologi vil vi derfor kunne arbejde hands on med emnet fra jord 

til bord. Vi satser på, at det grønne flag fortsat flager i skoleåret 22/23.  



 

 

 

 

KØKKENKUNST OG BILLEDKUNST: 

8. KLASSE AFSLUTTEDE DERES VALGFAGS-

PRØVE PÅ BEDSTE VIS     
 

For to år siden startede en ny ordning op, hvor man i 7.-8. klasse skal 

have et toårigt praktisk valgfag, som afsluttes med en prøve i 8. 

klasse. Selvom prøven officielt var aflyst i år, valgte vi at gennemføre 

en light-udgave, så både elever og lærere kunne få nogle erfarin-

ger med sig videre.  

I madkundskab havde Rikke lavet en aftale med en ung gourmet-

kok, som kom og deltog i prøven som censor. Temaet var ”burger”, 

så der skulle jongleres med en masse forskellige teknikker, lige fra 

bagning til tilberedning af kød, grøntsager, dip og dressing og tilbe-

hør. Desuden skulle maden præsenteres. Hver elev havde en kort 

samtale med lærer og censor om deres overvejelser og de teoreti-

ske begreber – og så skulle der selvfølgelig smages på det færdige 

resultat. Efter sigende smagte måltiderne rigtig godt – og censor 

følte sig mæt på burgerkontoen for det næste lange stykke tid.  

I billedkunst måtte Anne Dorthe nøjes med Patrizia som censor ;-) Te-

maet var ”aftryk”, og hver elev havde udarbejdet et kunstnerisk 

værk i form af maleri, tegning eller skulptur. Til prøven præsenterede 

de deres værk og fortalte om valg af teknikker og materialer samt 

tankerne bag værkets budskab og udtryk. Eleverne havde også la-

vet en udstilling med værker fra de sidste to års undervisning. Udstillingen blev også præsenteret under prø-

ven, og efterfølgende kom holdets forældre samt andre elever på besøg. Der var masser af rosende ord til 

de kreative og dygtige elever.  

Begge lærere har haft høje ambitioner på elevernes vegne – og de blev indfriet på to gode prøvedage, 

hvor vi virkelig fik set, hvor meget de har lært på to år.  


