
 

 

Kære alle 

Efterårsvejr er også dragevejr, i både værksted og udeliv har eleverne været i gang med at bygge drager, 

der er blevet savet, bundet og klistret.  

 

Jeg tror at de fleste af voksne som børn har eksperimenteret med at bygge drager, sådan er det ikke helt 

mere.. at følge en vejledning eller en arbejdstegning og faktisk fremstille et produkt med hænderne er for 

mange en rigtig svær opgave, og generelt må man også sige, at det er sværere for drengene end for 

pigerne. Der er ingen tvivl om at tålmodighed øger chancerne for et godt resultat. 

I folkeskolen har man taget konsekvensen af børnenes manglende håndværksmæssige færdigheder og har 

opprioriteret faget håndværk og design, endda med en afsluttende eksamen i 8. klasse som tæller med i 

folkeskolens afgangsprøve. Friskolerne er også blevet pålagt prøven i 8.klasse, fra skoleåret 20-21. Der er 

stadig en del usikkerhed om prøvens indhold og afvikling, men vi følger selvfølgelig med i hvad der sker, 

sådan at vi kan ruste vores elever rent håndværksmæssigt. Heldigvis har vi rigtig gode rammer for det, og 

prøver så meget vi kan at lade børnene lave praktiske opgaver. Men herfra skal der lyde en opfordring til 

også derhjemme at inddrage børnene i de praktiske opgaver, at save i en pind, at bruge boremaskine til at 

bore hul eller skue en skrue i, måske lappe en cykel eller smøre en kæde, det giver alt sammen noget. 

 I 2. klasse har vi i dag lært om Office365, og logget ind for første gang, alle elever fra 2. klasse og op har 

adgang til mail og Office programmer også hjemmefra og på enhver PC. Her er det også muligt at dele 

dokumenter med hinanden, så selvom katten æder USB stikket, så er det stadig muligt at aflevere til 

tiden Der kan logges ind på office365 fra friskolens hjemmeside på knappen øverst til højre. 

Rigtigt mange af vores læremidler ligger også på nettet, så har man som forældre lyst at kaste et blik på 

hvordan opgaverne er opbygget er Gyldendals fagportaler portaler.gyldendal.dk et godt sted at starte, 

eleverne logger ind med deres Uni-login. 

I næste uge på klasselærer dagen (torsdag) drager storeklassen med bus på bunkertur til Hovvig, som en 

del af deres 2. verdenskrigs emne. Lille klassen skal ud at cykle med Lene og Kirsten så både stålhjelm, og 

cykelhjelm er en god ide på torsdag. 

I ønskes alle en dejlig søndag 

 

På hele personalets vegne / Peter 

 


