
 

Kære alle 

Hvorfor er der lige 3 vinger på en vindmølle, og hvilket måltid kan man lave af en hokkaido græskar og en 

broccoli og hvad hedder blåbær egentlig på engelsk? 

Det er bare nogen af de ting vi har fået svar på i denne uge, både her på skolen, hos vores udsendte elever i 

madlejren på Fyn og på energimuseet i Tange.  

Jeg er helt sikker på at mange af jer har fået børn hjem, der er klar til at berige familien med nye og 

spændende retter. 

På energimuseet havde vi den fornøjelse at sætte strøm til eleverne og opleve en Tesla generator… en 

hårrejesen oplevelse. 

   
 

Vi har i de seneste uger i mellemklassens engelskundervisning haft et emne om mad, så onsdag stod den på 

her på mix´n bake i køkkenet. 

Skole er hos os ikke bare at sidde på en stol og læse bøger, vi skal opleve at det som kommer ud af bøger og 

klasseundervisning, kan omsættes til praktiske erfaringer, at være god til at læse og regne, er ret vigtigt hvis 

man f.eks. skal læse en opskrift og få maden til at lykkes. 

Torsdag var der et par friske piger i 5. kl. som stod for fællesidræt, vi øvede vores start- og slutserie til 

lokalopvisningen, det bliver rigtig godt. 

Opvisningen er som bekendt i Kernen d. 8. marts. Alle elever møder kl. 14.00 i Kernen, så vi er klar til 

indmarch kl. 14.30. 

Vi er så småt i gang med at kigge på det det næste skoleår, det ser ud som om at vi får 10 elever i den nye 

0. klasse, det er super dejligt. Fredag d. 24. april drager personalet på pædagogisk dag, hvor vi for alvor skal 

i gang med planlægningen, traditionen tro så overtager bestyrelse og forældre undervisningen for en dag, 

så har du mulighed for at bruge en dag til at forsøge dig som lærer, så kontakt mig endelig. 

Det er næppe gået nogen forbi at Corona virus er kommet til Danmark, på Friskolen følger vi selvfølgelig 

situationen tæt, men pt. ser vi ingen grund til at gøre noget ekstraordinært, vi vil dog fra på mandag 

opfordre vores elever til bruge den opsatte håndsprit automat. 

I ønskes alle en rigtig god søndag. 

På hele personalets vegne /Peter 


