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Skoleåret 2011/12

Klubben åbner for tilmeldte børn mandag den 8. august.

Første skoledag efter sommerferien er onsdag den 17. august. Mødetiden er 

08:25-12:20.

Kalenderen kan ses på forældreintra og skoleporten (skulle nogen mangle lo-

gin, så kontakt kontoret).

I ønskes alle en solrig og afslappende sommerferie.

Venlig hilsen Jean
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Kære forældre.
Allerførst velkommen til Tasja i 2. klasse. Vi håber, du og dine 
forældre må falde godt til på Højbo.
Vi måtte sige farvel til Joakim fra 4.klasse, som har valgt at skif-
te skole. Vi ønsker held og lykke fremover.

Tak til alle jer forældre, som deltog aktivt på de to arbejdsweek-
ender. Vi glæder os alle over de fi ne resultater.
Højbo har holdt minifestival for børnehaveklasse, 1., 2. og 3. 
klasse, hvor 130 elever den 26. maj sammen med elever fra Ry-
parken og Sorø Lilleskole spillede, sang og dansede for hinanden.
Den 20.-22. juni deltager vores 8. og 9.klasser i den store Lille-
skolefestival, som i år er på Norddjurs friskole (se www.lilleskole-
festival.dk), hvor cirka 1.600 lilleskole-elever spiller for hinanden. 
Vi er glade for at kunne deltage, og for at vores dygtige, musikal-
ske elever får lov til at vise noget af deres musikalitet.

Skoleåret er ved at løbe ud, afgangsprøverne står for døren, en 
gruppe store, dejlige elever er klar til at prøve kræfter med nye 
udfordringer, og et nyt hold børnehaveklasse-børn er på vej ind 
til en ny spændende hverdag. Vi er godt i gang med planlægningen 
af det kommende skoleår. Bestyrelsens årsberetning og skoleårs-
skemaerne for næste skoleår er nu synlig på skolens hjemmeside, 
www.hoejbo-friskole.dk.

Som I blev bekendtgjort med på det store forældremøde den 25. 
maj, forventer vi at tage vores nye trin 3 hus i brug efter som-
merferien. Byggeriet skrider planmæssigt frem, og resultaterne er 
nu synlige uge for uge.

Til sidst vil jeg sige tak for et godt skoleår og ønske jer alle en 
rigtig god sommerferie - og på gensyn igen den 17. august.
 

Venlig hilsen Jeanne
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Velkommen til generalforsamling 
på Højbo Friskole.

Sikke et begivenhedsrigt friskoleår 
vi har lagt bag os! 

Set med bestyrelses-briller er der 
sket rigtig meget – ud over det, der 
heldigvis altid sker på skolen; glade 
elever, der trives og bliver klogere, 
dygtigere og mere modne. Endnu en 
børnehaveklasse, der har lært skole-
livet at kende, og endnu en 9. klasse, 
der er på vej videre ud i livet med en 
rigtig god bagage. Dygtige både på det 
sociale og det faglige plan. 

Økonomien
Der har været store og tidskræven-

de overvejelser om nybygning og køb 
af  jord og knap så muntre overve-
jelser om, hvordan vi bedst og mest 
smertefrit tilpasser skolen til de hår-
dere vilkår, som regeringens ‘genop-
retningsplan’ giver anledning til. 

Højbo har en god økonomi og er 
derfor kommet igennem tilskudsbe-
skæringerne uden nedskæringer. Men 
dog en lille forhøjelse af  skolepenge-
ne. Bestyrelsen har besluttet, at vi skal 
udvikle os igennem udfordringerne 
med nedsat tilskud, ikke skære ned. 

Vi har en sund økonomi, som det 
vil fremgå af  regnskabet om lidt. Det 
er vi stolte af  og glade for.

Tilskudsprocenten fra staten redu-
ceres med 1 procentpoint årligt. Nu 
får vi 75 % af  det, en gennemsnitlig 
folkeskoleplads koster. Det kommer 
helt ned på 71 % i løbet af  de næste 
fi re år. Derfor har vi i bestyrelsen 
planlagt efter de kommende vilkår, vi 
skal drive skole efter.

Udvikling
Men vi vil ikke have en ringere 

skole. Vi vil have en skole, der bevarer 
og videreudvikler det, vi står for, og 
det, vi ved, virker. Vi vil have en skole 
med trygge børn, der har overskud til 
at opleve, undersøge, forstå og lære. 

Vi vil have en skole med pædago-
gisk råderum for lærerne til gavn for 
den enkelte elev og for fællesskabet. 

En skole, hvor trivsel og tryghed 
skabt af  et stærkt fællesskab, er det 
centrale.

En skole, der tilgodeser det enkelte 
barn, både menneskeligt og fagligt. En 
skole, hvor undervisningen er tilpasset 
barnets niveau og giver barnet udfor-

dringer nok til, at det kan udvikle sig 
optimalt.

På Højbo opfatter vi børnene som 
unikke mennesker, der skal være ak-
tive deltagere for at få det optimale ud 
af  undervisningen. 

Det vil vi holde fast i. 

Elevtallet
Vi er lige nu 156 elever og på alle 

pladser, såvel i skole- som i klubdelen 
er der virkelig dygtige og glade med-
arbejdere. 

Elevtallet på Højbo skal med de nu-
værende tilskud være 155 for at fast-
holde en sund økonomi. 

Vores mål er 180 børn på en “fuld” 
skole, svarende til et gennemsnit på 
18 børn pr. klasse. 

De sidste tre år har vi optaget 18 
børn i børnehaveklasse og med 10 
klasser giver det netop 180. Vi vil 
fremover se mere på det samlede bør-
netal end på klassestørrelse – selvføl-
gelig i samarbejde med lærere og efter 
pædagogiske og faglige overvejelser.

Vi vil gerne holde det faglige såvel 
som det pædagogisk niveau, og det, 
mener vi, kan lade sig gøre med den 
økonomi og den klassestørrelse, som 
dette elevtal kan give. Vi vil gerne 
have en skole med både tradition og 
fornyelse. Det koster selvfølgelig at 
følge med udviklingen. Computere, 
projektorer, intranet og hvad, det nye 
nu ellers hedder, koster alt sammen 
penge og er samtidigt helt nødvendigt 
i en moderne skole. 

Højbos ry og rygte er sundt og godt 
– det mærkes tydeligt på henvendelser 
fra kommende forældre. Vi oplever 
stor søgning og har ventelister til fl ere 
både nuværende og kommende klas-
ser. 

Visionsplanen
Bestyrelsen har igennem de sidste 

år udviklet en visionsplan for Højbo 
Friskole, som Jens fortalte om sidste 
år. Den har lærerne i det forløbne år 
arbejdet med at indføre i deres daglige 
undervisning og planlægning på de 
pædagogiske arbejdsdage i februar. 

Bestyrelsen og lærerne mødtes der-
efter om resultaterne af  dette arbejde, 
og både nye lærere og lærere, der har 
været her længe, var glade for proces-
sen og resultatet. 

Det har givet en følelse af  en hel 
skole med sammenhæng fra børne-

haveklasse til 9.klasse. Det har givet 
anledning til overvejelser om, hvor vi 
skal hen og hvordan. Det har været 
et spændende forløb at deltage i, og 
vi i bestyrelsen er glade for lærernes 
positive holdning til planen og for alle 
de gode ideer, som arbejdet med den 
har affødt.

Vi har en skole, som børnene hol-
der meget af  og er stolte af. Hvor 
venskaber bevares, og hvor de gamle 
elever følger med og interesserer sig 
for livet på skolen. En gruppe på 
Facebook for Højbo-børn er opstået 
som følge af  deres glæde og stolthed 
over deres gamle skole.

Vandet
Som de fl este husker, har vi måttet 

igennem en meget lang periode, hvor 
vandet fra vores vandværk ikke måtte 
drikkes. Det må det nu!!! Stor var vo-
res glæde, da vi modtog dette budskab 
fra vandværket. Det har været en lang 
og anstrengende proces, både for os, 
men da især for de hårdt prøvede 
medarbejdere på vandværket. 

Tak til dem for indsatsen!

Byggeriet
Et af  de store temaer i år og i det 

kommende skoleår vil være den nye 
bygning. Vi glæder os til at tage den 
i brug og til at få nye store gode lo-
kaler. Det vil give muligheder for nye 
arbejdsformer både fagligt og pæda-
gogisk.

Forældreengagement
Det skal være dybt engagerende 

at gå i skole her, noget man kan tro 
på, noget man brænder for og kan 
brænde i. Det engagement er det helt 
afgørende, at forældrene har, for at vi 
kan fastholde kvaliteten her. 

Forældrearbejdsdage, forældremø-
der, sommerfester osv. – alle disse 
begivenheder kan netop kun blive så 
vellykkede med stor opbakning.

Man plejer at sige, at en skole er 
dens ansatte, at det er summen af  de 
ansattes viden, evner, engagement 
og værdier, der kendetegner en skole. 
Dertil kan man tilføje, at en friskole er 
dens ansatte, men også dens forældre. 

Højbo er vores – forældrenes – sko-
le. Vi er jo netop en forening, hvor vi 
alle deltager med et fælles mål. 

Det bedste for vores børn.
Bestyrelsen

BESTYRELSENS BERETNING
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1. Ordstyrer: Helle Lund
2. Referent: Sophie Emby
3. Ordstyreren konstaterer, at generalforsamlingen er  
 rettidigt indkaldt.
4. Bestyrelsen aflægger beretning ved Kirsten Justiniano.
5. Det reviderede regnskab ved Jeanne. Regnskabsfol- 
 der var lagt frem til interesserede.
6. Fremlæggelse af  budget 2011ved Jeanne.
7. Oplæsning af  tilsynsførende Torben Kordifs erklæ- 
 ring ved Maria Busch.
8. Valg af  tilsynsførende
a. Torben er valgt for næste periode.
b. Fra 2014 skal Højbo vælge enten at være selvevalu- 
 erende eller en certificeret tilsynsførende.

9. Valg til bestyrelsen fra forældrekredsen: Jens Olesen  
 og Kirsten Justiniano  på valg. Er genvalgt.
10. Valg til bestyrelsen fra  skolekredsen: Lise Mortensen  
 Høy er på valg. Er genvalgt.
11. Valg af  suppleanter fra forældrekredsen:   Sophie  
 Emby og Maria Busch er på valg og er valgt for et år  
 til.
12. Valg af  suppleant for Skolekredsen: Henrik Kiowsky  
 er på valg og er valgt for et år til.
13. Ingen indkomne forslag.

Ordstyrer: Jeanne
Referent: Sophie

Præsentation af skolens personale.

Gennemgang af næste års gruppelærere.

Gennemgang af visioner:
• Troels, trin 1
• Thomas, trin 2
• Peter, trin 3

Det nye trin 3-hus står klar til august. Der vil blive 
inviteret til indvielse.

Lene Kiowsky og Jeanne vil undervise hele trin 2 i 
kor/sang næste år.

Skemaerne for kommende skoleår er nu synlige på 
skolens hjemmeside.

Forældreintra er nu i gang, og der er login til alle 
familier.
• Der bliver caféaftner den 8. juni og den  
 24. august klokken 19.00 ved bestyrelses 
 formanden, Jens Olesen, for dem der øn- 
 sker hjælp til at komme i gang. Tag gerne  
 bærbar computer med. 

• Link forefindes på Højbos hjemmeside,  
 www.hoejbo-friskole.dk.
• Hold en god tone. Er der noget, som I øn- 
 sker at få afklaret, så ring eller mød op.
• Kig på intra mindst en gang om ugen. Lærer- 
 ne ser hver dag.
• Vær opmærksom på at forventningsafstem 
 me - der kan være ambitiøse lærere og læ- 
 rere, der bruger kræfterne andre steder.
• Der er en kontaktbog-funktion, som følger  
 eleven hele skoletiden.
• Mulighed for at uploade billeder gennem  
 klasselæreren.
• Alle meddelelser fra skolen kan læses på  
 intra.

Forældre gik i kommende grupper, hvor der orien-
teredes om kommende skoleår.

Forældreundervisningsdag den 27. februar 2012:
Vibeke Hansen (Natascha bhk.), Anders  og Britt 
Thode (Maria bhk.),  Mads Olsen (Jakob 1.),  Tho-
mas og Vickie (Noah),  Katrine Baarupdahl (Mads), 
Malene Allpass (Ida 4.), Louise Troelsen (Frederik-
ke 5.), Tine (Jon 6.),Trine Stampe (8.).

Vedligeholdelsesgruppen: Jørgen Vognstoft orien-
terede om arbejdsweekenderne.

Forældremøde Højbo Friskole 2011

Generalforsamling på Højbo Friskole den 25. maj 2011
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Årets skolebal 2011
Der var store kjoler og smarte fyre, da englandsholdet 

bød op til Grease-fest.
Der var dans, konkurrencer og vild musik, som blev 

spillet af 9. klasse hele aftenen.
Der blev hygget for groft, snakket en masse og kå-

ret den flotteste kjole og den smarteste fyr. Vinderen 

af flotteste kjole var Laura Neel Pedersen fra 8. klasse. 

Den smarteste fyr blev Magnus Wærum Stampe fra 7. 

klasse.
Der var flotte præmier, som blev sponsoreret af: Ca-

lista, Sportigan, Kop og Kande, Gretas Guld, Sølv og Ure, 

Expert, Poul Kusk, Albert og Alberte, Marianne og Super 

Brugsen.
Vi fandt de bedste dansere i vores dansekonkurren-

ce, og de smidigste i vores limbokonkurrence. Vinderne 

af limbokonkurrencen var Ida Allpass Frie fra 3. klasse 

og Julie Signe Nordnæs fra 7. klasse.
Vinderne af dansekonkurrencen var Emma Bækgaard 

Hind fra 6. klasse og hendes dansepartner, Regine Adel-

gren Nielsen fra 6. klasse og Lotte og Søren Hagedorn 

Frisk, som er forældre til Chrisian fra 3. klasse og Chri-

stine fra 1. klasse.
Det var en hyggelig aften, og vi sluttede af med en 

stor fællesdans, hvorefter alle tog hjem og holdt påske-

ferie.

Skrevet af Line fra 7. klasse, Amanda fra 7. klasse 

og Cecilia fra 7. klasse
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● ●  ● ● NYT FRA SKOLEN

Vi har været så heldige at blive 
inviteret til at deltage i pro-
jektet Kulturpakker sammen 
med andre skoler i Kalundborg 
Kommune.

Kulturpakker en ordning, som blev 
startet op i Haderslev Kommune 
i 2009/10. I dette år er Kalund-
borg blevet en del af projektet, 
og Højbo er blevet inviteret til at 
deltage, hvilket vi er rigtig glade 
for.

Jeanne og Jane har været til 
et fordelingsmøde, hvor vi har 
fået de første arrangementer 
tildelt.

Det første ligger allerede den 
2. september hvor 9. klasse skal 
se Odsherred Teaters forestil-
ling ”Landet - Should I stay og 
should I go”. 9. klasse bliver hen-
tet af en bus og bliver kørt til 
Odsherred Museum. 

Her ser de først en udstilling 
og herefter selve forestillingen. 

Til arrangementet er der tilknyt-
tet et undervisningsmateriale.

Vi får også en  koncert med 
Moussa Diallo, der er rettet mod 
0.-5. klasse.

Men herudover vil vi blive til-
delt forskellige arrangementer 
- både koncerter, teater og dans 
til de forskellige klassetrin.

Hvad er Kulturpakker?
Kulturpakker er tilbud om musik, 
dans og teater med professionel-
le kunstnere til alle skolebørn, og 
samtidig et tilbud om kompeten-
ceudvikling og netværk til kultur-
pakkekontakter på skolerne.

Med Kulturpakker ønsker 
man, at børn skal opleve en mang-
foldighed af kunstneriske udtryk, 
målrettet specielt til dem.

 Kulturpakker skal således 
være en sikkerhed for, at børn 
bliver præsenteret for kun-
sten inden for tre performative 
kunstarter.

Hvem står bag ?
Det gør Dansens Hus, Teatercen-
trum og Levende Musik i Skolen.

Dansens Hus er et kompe-
tencecenter som har forskellige 
opgaver i forhold til dans som 
kunstart. Læs mere på www.dan-
senshus.dk/.

Teatercentrum er et kompe-
tencecenter, hvis formål det er 
at synliggøre professionelt tea-
ter for børn og unge. Læs mere 
på www.teatercentrum.dk.

Levende musik i Skolen er et 
kompetencecenter, der har det 
formål at producere, udvikle og 
formidle koncerter af høj kvali-
tet til børn og unge. LMS arbej-
der ud fra et princip om kvalitet i 
alle led. Læs mere på www.lms.dk.

Hvis I vil vide mere om dette 
gode tilbud, kan I gå ind på  
www.kulturpakker.dk.

Med venlig hilsen Johna

Kulturpakker - koncerter, teater og dans i skolen



EN SOMMERHILSEN FRA KLUBBEN

Velkommen til førskolebørnene, som ”stor trives” 
i både skolen og i klubben. De færdes ”hjemmevant” 
overalt på skolen og er trygge.

Vi vil også byde velkommen til Tasja fra 2. klasse. 
Vi har sagt farvel til Mathilda fra 4. klasse, som er ud-
meldt af klubben.

Vi vil så gerne bruge vores dejlige bålhytte, men vi 
har desværre en del problemer med at benytte den, 
da det altid blæser. I arbejdsweekenden fik vi vendt 
indgangen. Dette er et forsøg på, at formindske røgen, 
når vi har bål. Vi håber at det lykkes.

Af andre udendørsaktiviteter kan vi tilbyde snit-
teværksted, diverse boldspil, rulleskøjter, fri leg med 
mere.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer!

Hilsen Klubben
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TRIN 1Små citater fra teaterfor-
stillingen fra Michaels og 
Troels’ elever:

Sofie, 2. klasse: Akrobaterne, 
musikerne og sangerne var 
bare vildt gode.

Jolle, 2. klasse: Mit hold var 
de bedste - vi var akrobater.

Magnus, 2. klasse: Teater-
stykket var vildt godt.

Elisabeth, 2. klasse: Det var 
fedt at spille trommesæt.

Trin 1 har arbej-
det med ”De for-
kælede prinser 
og prinsesser”, 
teater, gøgl, sang, 
dans, musik med 
mere på gruppe-
dagene i cirka tre 
uger. 

Børnene har 
selv formet indhol-
det, lavet tekster, 

sange og meget 
andet. Det har væ-
ret en super god 
og kreativ proces.

Vi havde et 
brag af en fore-
stilling - først for 
resten af skolen, 
og så igen om afte-
nen for forældre 
og søskende. Det 
var godt at se, at 

alle børnene gjor-
de deres bedste 
og havde en stor 
succesoplevelse.

En stor gevinst 
er, at de leger 
mere sammen på 
tværs af klas-
serne.

Trin 1

De forkælede prinser og prinsesser

Torsdag den 26. maj havde 
vi minifestival, hvor vi havde 
besøg af Sorø og Ryparkens 
lilleskoler.

 
En af ideerne bag festivalen er, 
at børn fra by- og landskoler 
mødes gennem musik, sang og 
dans.

Vi var fordelt i fem grupper 
på tværs af skolerne. Vi øvede 
sang, dans og spil i grupperne, 
og lavede et stort fælles num-
mer i salen, hvor alle cirka 140 
børn var med.

Efter en god frokost og 
udeleg optrådte vi for hinanden 
i salen. Vi sluttede klokken 15, 
hvor alle havde haft en god dag, 
og mødt nye venner.

Minifestivalen startede i 
2006 som et fællesprojekt mel-
lem Ryparken Lille Skole, Sorø 
Friskole og Sdr. Jernløse Lil-
leskole. De første fire år gik 
arrangementet på skift mellem 
de tre skoler, og i 2010 kom 
Hillerød Lille Skole og Højbo 
Friskole med. 

Nu afholdes der årligt tre 
festivaler med tre medvirkende 
skoler i hver – så arrangemen-
terne er overskuelige for arran-
gørerne.

MINIFESTIVAL
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Stil skrevet af 

Kathrine Glud de Witt, 5. klasse

Vinden blæste på den lille, for-

ladte cirkusplads. Teltdugen blaf-

rede, alle gyngerne knirkede og 

det var bullerne mørkt. Overfor 

den lille cirkusplads lå et lille hus. 

Her boede Mille, hendes mor, 

far og bror Jonas. Mille var som 

sædvanlig i gang med at læse en 

bog om mystiske steder. Hendes 

bror, som virkede en smule sær, 

var i fuld gang med at spille com-

puter.
Senere samme aften fik Mille 

sine venner på besøg. De havde 

filmaften, som altid om freda-

gen. I dag skulle de se en uhyg-

gelig gyserfilm, der hed ”Klovnen 

vender tilbage”. De glædede sig 

alle sammen og var meget op-

stemte. Alle satte sig til rette 

i sofaen med tæpper, dyner og 

puder. Mille hentede chips og lidt 

slik, og så tændte hun filmen. Fil-

men var meget uhyggelig. Filmen 

handlede om en cirkusplads, der 

lignede den cirkusplads, der lå 

overfor der hvor Mille boede. Da 

de havde set lidt af filmen så de 

pludselig deres eget hus. De blev 

urolige og bange og da strømmen 

i det samme forsvandt, gik de i 

panik.
Faren gik hen til døren, og 

kikkede ud for at se om der var 

nogle, men der var ikke noget 

at se. Han tog sine sko på og gik 

udenfor. Det måtte være vinden, 

der havde lavet strømafbrydel-

sen, for det blæste kraftigt. 

Strømmen kom tilbage og de 

så filmen færdig.
De gik alle i seng. Pludselig 

hørte faren nogle lyde og strøm-

men var gået igen. Han listede 

nedenunder, han havde en lom-

melygte i hånden. Han kiggede ud 

af vinduet og så nogle skabninger. 

Det lignede klovne, de havde røde 

øjne og røde næser. Faren skyn-

de sig op ovenpå og vækkede de 

andre. De gik med nedenunder. 

Med et kom Milles bror 

iklædt en underlig dragt. Han 

gav alle solbriller på og sagde 

med tydelig stemme ”pas på”. Ud 

af Milles brors øjne kom der et 

stærkt lys som blændede klov-

nene. Klovnene blev langsomt til 

små plastikfigurer. Mille gik ud i 

køkkenet og hentede et glas med 

låg til. Hun samlede alle klovne-

figurerne op, og gik sammen med 

hendes venner op til politistatio-

nen og gav politimanden glasset.

Dagen efter gik Mille og alle 

hendes venner en tur. De så en 

lille pige i parken sidde og lege 

med en plastikklovn…

Skrevet af Freja, 5. klasse
Hvad han lavede her ude, havde han 
ingen ide om. Det eneste han vidste, 
var at han var vågnet op på jorden og 
mærkede, at det dunkede forfærdeligt i 
hans hoved. Han havde mærket at no-
gen kiggede på ham, men da han vendte 
sig om var der ingen.

Han gik uden at have en ide om, hvor 
han skulle hen, og nu var han endt her 
midt ude i den dybe sne, der klamrede 
sig fast til ham for at få noget varme.

Pludselig begyndte det at regne, og 
han måtte søge ly i en mørk grotte. Han 
ville holde sig vågen, men inden han fik 
set sig om, var han alligevel faldet i en 
dyb søvn.

En stor lysende engel stod et par 
meter foran ham. Det var først nu, han 
kiggede på det golde landskab omkring 
ham. Der lå en let tåge, så langt han 
kunne se, og alle træerne var dækket 
af  et lag tjære. Pludselig talte englen til 
ham.

”Sander Dyvelborg, kom tættere på 
mig, og vær ikke bange”

Han gik tættere på og opdagede, at 
englen var såret. Den var låst fast af  
tykke bronze-kæder og udgød en gylden 
væske.

”Hvem er du?” spurgte han, med en 
kold og hård stemme der slet ikke mind-
ede om hans egen.

”Jeg er dig og alle andre” svarede en-
glen med en bedrøvet stemme. I samme 

nu var den væk. Pludselig ændredes 
landskabet omkring ham, og han faldt 
ned i et dybt hul.

Sander vågnede med et skrig, der 
kunne høres mindst 1 km væk. Han 
kiggede sig omkring og opdagede 
et spejl for enden af  grotten. Han 
kravlede, stadig lidt stakåndet, hen til 
spejlet. Da han kom nærmere, kunne 
han se, at det var indrammet i sådan en 
sølvramme, som kun rigmænd havde.

Så skete der noget mærkeligt. Sander 
havde stået og beundret spejlet i lidt 
tid, da spejlet forsvandt foran ham. Der 
hørtes en stemme råbe om hjælp, men 
den forsvandt snart.

Det sidste af  sneen regnede væk. 

Den mystiske klovn

Drengen der ikke kunne finde hjem



15

● ●  
● ●

Dag ud og dag ind silede regnen ned. 
Umærkeligt blev det lidt lunere, og efter 
tre dage kom der endelig et lille hul mel-
lem skyerne. Et lille stykke blå himmel 
og et lille solstrejf  ned på skoven fik 
Sander til endelig at tage en beslutning: 
Han ville hjem i dag!

Det var først nu, en time efter han 
var gået fra grotten, at han fandt ud af, 
hvor sulten han var. Han havde levet af  
bær og bark fra tempel-træet i de dage, 
han havde været i grotten. Han blev enig 
med sig selv om at nedlægge en hare 
med en sten eller noget i den stil.

Pludselig kom han til at tænke på sine 
forældre. Hvad ville de sige, hvis de vid-
ste, hvor han var nu? De var sikkert helt 
ude af  sig selv over, at han var blevet 
væk! Og så var der mors lille arsjin. Den 
lille søde lemur hun havde siddende på 
skulderen hver dag. Ethvert menneske 
i 15 års alderen ville få sådan en. Den 
hjælper og ledsager den, der ejer den. 
Og når de dør, opløses de til en lille 
snotslimklat, der ikke kan rykkes. Det 
gik han og tænkte længe på, og pludselig 
var han i en lille by.

Han skulle aldrig have gjort det. Han 
skulle aldrig have sagt ja, til en lille dame 
der spurgte om han ville med hjem. Men 
hvorfor kom han først til at tænke på 
det nu. Hvorfor kunne han ikke bare 
have tænkt på det i den lille gudsforladte 
by?

Der var bare ikke noget at gøre. Nu 
nåede han i hvert i fald ikke hjem i dag.

Han lå i sengen og kiggede op på 
stjernerne gennem hullerne i taget. Han 
havde spist af  deres mad, indtil han 
fandt en orm i pastaen. Drukket af  de-
res mælk, indtil han fandt gule klumper 
i den. Sådan lå han og tænkte, indtil han 
hørte døren knirke og der faldt en stribe 
gult lys på gulvet.

 ”Godnat, og sov godt”, hørte han en 
stemme sige, og så sov han.

 
Hun stod og lænede sig op af  træet.
”Kom bare her hen”, sagde hun lok-

kende til ham. Hun var ikke flot eller 
klog, men hun elskede ham, og han 

elskede hende. Han gik der hen og 
ville kramme hende. Men hun und-
veg, og han faldt lige ned i et spejl i en 
sølvramme.

Han faldt og faldt, men pludselig stod 
han på fast grund igen. På en lille afsats 
midt i mørket. Han så en ulv springe 
frem. Men han blev ikke bange. Han 
stillede sig foran den og sagde: ”Mi-
rakel, som en fjer på en dug. Papmache 
på ting, der engang var smukke. Ulv læg 
dig!”

Ulven, der ellers ville have virket 
faretruende, lagde sig, som han havde 
sagt, den skulle. Han trådte et skridt 
frem, og ud fra hans hånd kom en lys-
stråle, der lagde sig om ulven som en grå 
tåge. Han gik videre hen til ulven og bed 
den i halsen. Han mærkede det varme 
blod strømme ud af  ulven. Nu var dens 
smerter stoppet, den var død. 

Hvad var det for nogle underlige 
drømme, han havde? De måtte da be-
tyde noget, nu hvor han havde haft dem 
mange gange. Denne drøm havde været 
den mest underlige. I den var han ikke 
ham selv. Han kunne magi, og var forel-
sket i en pige, som svigtede ham. Det 
havde han aldrig selv oplevet. Men det 
havde han jo heller ikke med nogen af  
de andre drømme.

”Godmorgen” sagde hun med en 
anstrengelse, da han kom ud i køk-
kenet. Der lugtede af  råddent mad og 
sure sokker, i køkkenet. Jeg vil hjem… nu, 
tænkte Sander og satte sig ved det klist-
rede spisebord.

Han ville ønske, at han havde husket 
sin jakke, da han var blevet sendt ud for 
at hente brænde. Men han gjorde det 
bare i aften i stedet for. Han ville kravle 
ud af  vinduet, mens kvinden stod og 
gjorde rent. Han gik videre, og hentede 
det sidste brænde til kakkelovnen. 

Han kravlede ud af  det lille smalle 
vindue og mærkede den friske luft mod 
hans varme kinder. Det var helt mørkt, 
og Sander gættede på, at det i hvert i 
fald var under nulpunktet. Han måtte 
finde ly, inden det blæste op. Han ville 
sikkert aldrig nå hjem.

Sander kiggede rundt i den lille 
forladte hytte, han havde fundet. 
Pludselig faldt hans blik på noget, der 
bevægede sig under det slidte tæppe. 
Det begyndte at lyse og på et øjeblik 
var hytten oplyst af  et kraftigt lys. Lyset 
blev efter lidt tid dæmpet og et lille dyr 
trillede frem fra tæppet. En lille slags 
abe… en surikat kunne han se nu. Den 
hoppede op på hans skuldre og satte 
dens lille mund til hans øre.

”Jeg er din arsjin og vil hjælpe dig og 
rådgive dig, så længe du lever”, hviskede 
den med en hæs og ru stemme.

Efter han havde fået arsjinen, var han 
blevet klar over hvilken retning, der var 
”hjem”.

Så, pludseligt så Sander og surikaten 
et lys i det fjerne. Og mod arsjinens vilje 
gik de der hen.

Det var det flotteste, han nogensinde 
havde set. Lyset fra det krystalklare 
vandfald oplyste hele jorden omkring 
det. Jeg har også brug for et bad, tænkte 
Sander og sagde det til arsjinen.

”Nej, lad være. Jeg tror det en fælde!”, 
sagde den med samme hæshed, men be-
kymring i stemmen.

Men Sander gjorde det alligevel. 
Trangen til at hoppe i var for stor til, at 
han kunne lytte til surikaten. Han tog sit 
tøj af  og sprang i.

Han vidste da ikke, at der var så stærk 
strøm i den klare sø ved vandfaldet med 
lys. Men der var ikke noget at gøre. Han 
blev hevet længere og længere ned. Jo 
mere han kæmpede for at komme op, jo 
længere ned kom han. Han lagde mærke 
til, at surikaten, som stadig sad på hans 
skulder, stirrede stift ud i luften med 
sine store gule øjne.

Lige pludselig var han inde i en mørk 
elevator, som kørte ned ad i langsomt 
tempo. Da han kom længere ned, så han 
ud af  glasdøren og så noget underligt. 
På hver etage så han et afsnit af  sit liv 
passere forbi. Han blev ældre, og ældre. 
Da dørene i elevatoren åbnedes, stod 
der et skelet. Ved siden af  det lå en lille 
sort slimklat.

TRIN 2
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Vi startede allerede i gruppeti-
merne om mandagen med at for-
berede os til aftenens klassefest.

Inden da havde vi bestemt et 
tema, som vi havde snakket os 
frem til – Sort og Hvid.

Vi blev delt op i fire hold: Un-
derholdning, bordkort, borddæk-
ning og bordpynt. Borddækning og 
bordpynt blev slået sammen. Der 
var nemlig mange, der godt kunne 
tænke sig det.

Borddækningsholdet startede 
med at rykke bordene. Bagefter 
puttede de hvide duge på og hente-
de gafler, knive, tallerkener og glas. 
Så blev der dækket bord. Drengene 
gik ned efter skeer og små taller-
kener til desserten. Pigerne gik i 
Billedkunst for at lave bordpynt. 
Masser af  pynt i sorte og hvide 
farver. Drengene fik sat fine, hvide 
blomster fra haven på bordet. Der-
efter var holdet færdigt.

Der var også forberedt soda-
vandbælnings-konkurrence. Det 
var ret sjovt, da det skete. Det var 
med point, og det blev uafgjort.

Bordkortholdet startede i Bil-
ledkunst og lavede sort/hvide 
bordkort. Der var et lille billede på 
hvert kort. De ville prøve at tegne 
alle fra klassen som gamle menne-
sker. Bagefter skrev de sjove navne 
til tegningerne.

Anders, Valde og Joachim

TRIN 2 Klassefest i 6. 

Vi ankom kl. 17.00 i sort og hvidt. Vi startede med at spise chips og 
snakke. Alle havde forskellige lækkerier med. Der var både salater, piz-
zaer, flødekartofler og falafler. Der var også dessert. Både hjemmelave-
de vafler, is, frugt, cookies, chokoladekage, chokolademuffins og slik.

Vi satte musik på fra forskellige Ipod’s og snakkede endnu mere, ind-
til vi skulle spise.

Janne holdt både tale og hentede sodavand, men der var ikke noget 
coooooooola. Men der var heldigvis appelsin-, grape-, abrikos-, sprite- 
og ananassodavand.

OG SÅ KOM QUIZZEN! Anders, Markus, Nivetha og Simone hav-
de lavet en fodbold/musik-quiz. Vi blev delt op i to hold, og det stod 
lige, da vi sluttede. Vi morede os rigtig meget.

Fie, Emma H, Emma T og Anne Kathrine

Efter maden gik vi ned til fodboldba-
nen og spillede rundbold. Da vi havde 
spillet færdigt, var der nogle, der blev 
dernede og spillede fodbold. De andre 
gik op i klassen og dansede.

Vi startede på talentshow, da alle var 
kommet ind fra fodboldbanen. Der var 
fire grupper blandt andet Janne, som 
dansede ballet, Tom og Tue (Insa og 
Anna), der fortalte jokes, Felix, Mathieas 
og Nivetha, som også lavede jokes, og så 
danseholdet (Isa, Emma H, Regine og 
Anne Kathrine).

Dommerne var Simone, Fie og An-
ders. Fie var ”Den Onde”, Anders ”Den 
Almindelige” og Simone ”Den Søde”. 
Markus filmede, og Emma T var vært. 
Joachim og Valde skabte liv som publi-
kum.

De første to runder valgte grupper-
ne selv musikken (hvis de skulle have 
musik), men i finalen valgte dommerne 
en sang, og man fik den først at vide, 

når man skulle på scenen. Tom og Tue 
skulle også danse, selvom de havde lavet 
vitser i de andre runder. Mathieas, Felix 
og Nivetha røg ud i starten, og Janne røg 
ud i anden runde. Danseholdet vandt ta-
lentkonkurrencen.

Så spiste vi dessert! Vi spiste frugt, 
kage, is og vafler.

Bagefter legede vi ”Dagens Mand”, 
som er et program, som handler om 20 
damer og en mand, som skal vinde en 
date. Damerne skal trykke på en rød 
knap, hvis de ikke vil på date med ham. 
Vi havde ingen knapper, så vi havde 
hver vores flaske, som vi væltede, hvis 
vi ikke ville have ham/hende. Vi legede 
nemlig både Dagens Mand og Kvinde.

Efter det rendte vi rundt på skolen og 
legede Mørkegemmer. Det sidste kvar-
ter, inden soveposerne, legede vi Mørke-
gemmer ude i haven.

Insa, Regine, Anna og Isa



17

● ●  
● ●

Klokken 24:00 sagde Janne at vi skulle være i seng. Men vi fik lov til at ligge at snakke. Så vi gjorde vores madrasser klar og gik i seng. Men alligevel ikke helt. Vi lå nemlig og snakkede i et stykke tid. Kan 
ikke lige huske om hvad. Vi havde det hyggeligt med at ligge og snakke, men på 
et tidspunkt kom Janne ind og sagde, at NU skulle vi sove. Alle sov cirka ved tre-
tiden. Altså alle undtagen Nivetha, der faldt i søvn halv fire. Da alle så endelig 
var faldet i søvn, lå vi ret hulter til bulter og rimelig tæt.Alle vågnede klokken halv otte, og så lå vi og snakkede lidt. Så kom Janne ind 
og sagde, at vi skulle gøre os klar. Vi slap heldigvis for morgensang. Nivetha hav-
de mega meget morgenhår, så hun så ret sjov ud. Klokken halv ni spiste vi mor-
genmad. Vi fik frugt, riskager, hjemmebagte boller og søde vafler fra dagen før. 
Der var juice, mælk, syltetøj og ost. Valdemar var vist den eneste, der spiste ost, 
men til gengæld spiste han også hele pakken. Så lå vi og slappede af  og ryddede 
op. Alle var ude på boldbanen, og resten af  dagen var vi pænt trætte.Senere spiste vi frokost. Vi spiste pølsehorn, som Anna havde lavet, og var-
mede resterne fra aftensmaden, og en masse frugt.Resten af  dagen gik så med at spise det slik, som vi ikke fik spist om aftenen.

Og det var så slutningen på vores klassefest.
Mathieas, Nivetha og Simone

TRIN 2 Klassefest i 6. 

Ja, og sikken en klassefest - en dejlig og meget sjov og mun-
ter klassefest med 6. klasse.

Som eleverne allerede har skrevet, havde de valgt et farve-
tema til festen – Sort/Hvid.

Det blev taget meget seriøst. Hele bordopdækningen ud-
strålede en fest i de to sammensatte farver. En kreativitet 
uden lige. Man skulle tro, der havde været professionelle 
hænder med i spillet. Det var dejligt at se.

Ligeledes viste det sig i aftenens dresscode. En flok glade og 

spændte børn troppede op i zebra- og dalmatinerfarver, bæ-
rende på de medbragte ”Ud af Huset-retter”. Og ih, hvor det 
smagte. Der blev spist godt, og hvis nogen skulle være i tvivl 
- ja, så gik vi ikke sultne i seng. Under spisningen var der un-
derholdning og ”Rundt om Bordet-lege”.

Vi havde en pragtfuld aften med masser af underholdning 
i de sene aftentimer. De fik stablet et sjovt og flot talentshow 
på benene. Et dansehold, der udførte en opvisning med stor 
seriøsitet og dygtighed. En koreografi der sagde spar to til 
hver en fremvisning. Og de havde tre fremvisninger i alt - 
nye hver gang. Flere af deltagerne bidrog med Stand Up-ko-
mikere, der udløste stor latter hos publikum. Det er skønt at 
se den humor, de bidrager med, og den glæde, de giver hinan-
den i sådan et samspil. Så talenter var der mange af.

Ja, jeg deltog jo med ballet - og det er mig stadig en gåde, 
at jeg ikke vandt...

”Dagens M/K” var herligt. Det kan ikke beskrives. Det skal 

opleves og ses.
Et kvarter i midnat lå alle i soveposerne. De lå tæt, og der 

blev snakket og grinet - og der blev snakket og grinet til langt 

ud på natten. Det at komme sent i seng, få lov til at snakke og 

grine sammen, er jo halvdelen af sådan en overnatning.
Kære 6. klasse, det har været dejligt for mig at opleve en så 

stor glæde, en så stor humor og en så stor åbenhed, I har haft 
i hinandens selskab - tak.

Så, er der bare tilbage at sige: ”Det er skjøønt at være læ-
rer.”

Janne
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På Trin 2 bliver der arbej-
det i gruppetimerne i alle tre 
klasser med et årligt pro-
jekt, så de kan blive fortrolige 
med projektarbejdsformen 
og selve projektopgaven, der 
kommer som en obligatorisk 
opgave på Trin 3.

Både i 5. og 6. klasse har klas-
sen haft et Åbent Emne-pro-
jekt sammen med mig.
I 5. klasse skulle man løse op-
gaven som enkeltperson. Ud-
over det opsøgende arbejde, 
det skrevne og logbog skulle 
opgaven ha‛ vægt på tekst og 
udtryk i en billedopsætning 
samt andre udtryksformer. 
Fremlægning for egen klasse 
samt en forældreaften.
Denne her gang, i 6. klasse, 
måtte eleverne vælge at være 
to sammen eller igen at være 
alene om opgaven. De fleste 
valgte at arbejde alene. Væg-
ten skulle denne gang ligge i en 
rapport på mindst fem A4-si-
der. Gerne med illustrationer. 
Udover de fem sider skulle 
rapporten også indeholde en 
egen, fiktiv historie samt en 
boganmeldelse til en skønlitte-
rær bog. Både historie og bog 
skulle relatere til emnet. Der 
skulle skrives logbog efter 
hver arbejdsdag.

Projektopgaven bygger på det 
enkelte fag og på sammen-
hæng mellem flere fag. Der 
arbejdes tværfagligt.
Jeg valgte at følge en opgave 
fra deres skriftlige dansk-
bog samt at tilføje lidt hist og 
pist.
Alle skulle vælge et emne. Et 
emne, der er så spændende, 
at man har lyst til at arbejde 
med det i mange timer i en hel 
måned. Der kom mange, spæn-

dende emner på programmet, 
og jeg synes, I skal høre dem. 
To valgte Ray Charles. To an-
dre De Græske Guder og de 
sidste to valgte Hustruvold. 
De ni andre arbejdede alene 
med Snowboard, Krystaller/
Diamanter, Bichon frisé, Rom, 
Beverly Hills, Ceylon Toys, 
Computerspil, Nordiske Guder, 
Fodbold og John Lennon. Ja, 
der er lidt for enhver smag.
Som tillæg til rapporten skulle 
der være en redegørelse for, 
hvorfor man havde valgt netop 
det emne, og hvad man ger-
ne ville finde ud af. Udover 
det skulle man udarbejde 10 
spørgsmål til emnet. Og så var 
det bare om at komme i gang.

Eleverne skulle selv være de 
udfarende og opsøgende med 
hensyn til materialebrug. Det 
er en god proces til at opbyg-
ge en brug af det lokale bibli-
otek samt at formidle kontak-
ter gennem telefon og mails 
til personer, man ikke kender. 
For nogle kræver det store 
overvejelser og overskridelse 
af egne grænser - for andre 
er det problemfrit og regnes 
ikke for noget. Arbejdsfor-
men lægger op til ”ansvar for 
egen læring” (under mine vin-
ger).

Denne gang skulle fremlæggel-
sen være for de to andre klas-
ser samt forældre.
Til fremlæggelsen havde de 
fået endnu en opgave. De 
skulle instruere et lille drama-
stykke på tværs af hinandens 
emner. De fandt selv sammen i 
små grupper. Alle emner skulle 
være involveret - og det måt-
te meget gerne være i en lat-
termild genre. Og jeg skal love 
for, at der blev grinet.

Da Markus fremlagde sit 
emne, Bichon frisé, havde han 
sin egen hund med. Det gav 
godt liv i fremlæggelsen, især 
ved dramastykket sammen 
med Hustruvold, da hunden 
pludselig deltog i stykket på 
eget initiativ.
Vi havde også en skøn og op-
levelsesrig fremlæggelse ude 
på Amfi-scenen i Bregninge, og 
det var selvfølgelig De Græ-
ske Guder og Rom, der frem-
lagde. Rom, Krystaller/Dia-
manter og Fodbold fremførte 
også deres dramastykke på 
den runde arena og brugte 
hele området med terrasser 
og nedgange. Meget flot fun-
det på.
De fleste fremlæggelser vare-
de i 20 minutter. Et par styk-
ker mindre og et par stykker 
mere. 
Nervøsiteten steg lige et par 
grader, da forældrene skul-
le være publikum. Her måtte 
fremlæggelsen kun vare i fem 
til ti minutter. Det er bestemt 
heller ikke let at beskære en 
indøvet og flot fremlæggelse 
ned til næsten ingenting - men 
det kunne de, og ganske flot. 
Forældrene fik et dramastyk-
ke med Ray Charles, John Len-
non og Beverly Hills.

Næste dag afsluttede de med 
en skriftlig vurdering af eget 
arbejde samt en individuel, 
mundtlig bedømmelse fra mig.
Proces og produkt faldt i hak. 
Et vellykket projekt med en 
masse engagerede og initiativ-
rige unger.

Vær klar, Trin 3 - Nu kommer 
de!

Janne

Åbent Emne, 6. klasse

TRIN 2 
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I den sidste måneds tid har vi 
brugt vores dansktimer på at lave 
film i 7.klasse. Vi brugte de før-
ste timer på at snakke om, hvor-
dan man lavede film sammen med 
Troels. Vi lærte blandt andet en 
masse om kameravinkler, og hvor-
dan man klipper. Så begyndte vi 
at snakke om ideer til en film og 
endte med at blive delt op i to 
grupper. Vi brugte god tid på at 
skrive manuskript og lave story-
board både i fritiden og i sko-
len. Nu nåede vi til at filme, og på 
vores hold skulle vi bruge skolen 
rigtig meget til at filme på. Når vi 
filmede om dagen, fik vi hjælp af 
Troels og Rasmus, og om aftenen 
af Johna.

Gys om Aftenen!
Jeg tror da nok, at nogen af os vil 
indrømme, at det var lidt uhygge-
ligt om aftenen, men så skræmte, 
som Jeanne sagde, vi havde væ-
ret, det passer altså ikke. Men 

en af drengene fik da et chok, da 
Amanda sprang op på vinduet med 
sine uhyggelige øjne. Vi nåede lige 
at filme det hele færdigt oppe 
på skolen, før forældrene skulle 
hente os, og vi var trætte og ville 
gerne hjem med det samme.

Redigering
Tirsdag den 9. maj startede vo-
res hold med at redigere film 
hjemme hos Mathias. Der sad vi 
længe bare for at lave de før-
ste tre minutter. Vi skulle jo 
også hente nogen sange ned og 
nogle lydeffekter, så det blev 
lidt mere uhyggeligt. Men endnu 
en gang nåede vi lige at redigere 
færdigt.

Fremvisning
Vi viste vores film først, og det 
endelige resultat af navn blev 
”Samanta”. 
Filmen handler om en pige, der 
hedder Samanta. Hendes fat-

tige mor kan ikke beholde hende 
længere, og Samanta kommer på 
børnehjem. Dr. Frederiksen (psy-
kolog), som ejer børnehjemmet, 
kommer og henter hende. Og 
på børnehjemmet opdager man 
noget, der er  anderledes ved 
Samanta.
Da vi havde vist filmen, fik vi gode  
råd til, hvordan vi kunne redige-
re den lidt bedre, så den gik fra 
et 11- til et 13 tal på den gamle 
skala. Nu er vi færdige med vo-
res forbedringer og vil gerne vise 
den for skolen.
Holdene
Hold 1 (vores hold): Amanda, 
Mads, Mathias, Christian, Micha-
la, Line og Annika.
Film: Samanta.

Hold 2 (det andet hold): Julie, 
Kristoffer, Magnus, Julie, Cille, 
Andreas og Jordi.
Film: Pigen på gyngen.
Skrevet af Annika 

GYSERFILM I 7. KLASSE
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Nu er gyset kommet til Høj-
bo.
7. klasse har lavet gyserfilm 
til den helt store guldmedalje.

I uge 14 startede det hele med, at vi fik en masse instruktio-
ner til, hvordan man laver film, (hvilke vinkler man filmer, hvor-dan det er godt at klippe det 
sammen og så videre). Derefter blev vi delt op i to grupper for at  finde ud af, hvilken genre 
film vi skulle lave.
Begge grupper valgte at arbej-
de med gyser, og derfor snak-
kede vi meget stille til hinanden om tingene, (så de andre ikke 
fik de samme ideer).
MANUSKRIPT:
Da vi først var kommet op med alle ideerne, var det tid til at 
skrive manuskript og tegne sto-ryboard. Det var noget af det 
mest kedelige vi havde i forlø-
bet. Men det blev gjort, og så 
var det overstået.

FILMER:
Vi skulle starte med at lave 
et flashback i vores film, som 
skulle filmes i dagslys, så vi fik 
næsten fire timer til at filme. 
Vi var rigtig heldige at Rasmus havde fri i de timer, så han kun-ne være med.
Vi havde besluttet, at vi ville 
filme oppe på skolen, men da det var en gyser, skulle resten helst filmes om natten.
Vi mødtes så derfor onsdag 
klokken 20:00 på skolen. Vi 
gjorde det hele klar og begynd-te derefter at filme. Desværre var Christian (fra vores hold) 
blevet syg, så vi blev nødt til at lave vores manuskript lidt om, 
så Mads kunne overtage hans 
rolle, og Michala kunne overtage Mads‛.
Johna ville ikke lade os være 
alene på skolen om aften. Det 
tror jeg ,nu også var meget 
godt, da der var en del, der 
blev lidt bange, og ellers kunne 

vi nok heller ikke tage os 100% sammen til at blive færdige til klokken 23:30, hvor vi blev hen-tet.
Dagen efter skulle vi filme 
det sidste. Da det skulle være hjemme hos en af os, valgte vi 
at tage hjem til Mathias for at filme.
EFTERARBEJDE:
Efter at vi havde filmet færdig, var det tid til at redigere. Det tog os næsten to dage at redi-
gere vores film.
Et par dage efter skulle vi vise den for klassen. Der fik vi en 
masse kritik og gode råd til, 
hvad vi kunne lave om, men en 
del af det kunne vi godt selv se.Nu mangler vi kun meget få 
ting, før vores film er helt fær-dig, og klar til at vise foran trin 2 og 3. Det glæder vi os rigtig 
meget til.
Det skal lige siges, at vores film kun varer otte minutter.
Skrevet af Michala fra 7. 

Anmeldelse af gyseren Samanta

I dansk har vi over en periode lavet 
film i 7. klasse. Vi blev delt op i to hold. 
Vi har fået til opgave at anmelde den 
anden gruppes film, som består af: 
Line, Michala, Mads, Mathias, Amanda, 
Christian, Annika. 
Titlen på filmen er Samanta. Hovedper-
sonen er Amanda, som spiller Samanta.
Filmen handler om en Samanta, som 
ikke kan bo hos sin mor mere på grund 
af fattigdom og bliver derfor sendt på 
børnehjem. Samanta lever i 1918, og 
bliver senere fundet død i en mose i 
2011. Frederik, Victor og Josefine har 
hørt om den døde pige i mosen og væd-
der om, hvem der tør være på det gam-
le børnehjem længst tid. Da de sent om 
aftenen ankommer til børnehjemmet, 
sker der en masse uhyggelige ting.
Vores mening:
Filmen er virkelig godt redigeret og har 
gode effekter. Filmen er god, og man 
får nogle chok, lige meget hvor mange 
gange man har set den. Vi forstår ikke 
meningen med spilledåsen, og vi synes, 
det skulle være tydeligere, hvem der 
vandt væddemålet. Det svageste ved 
filmen er lydsiden.
 
Vi giver filmen 5 ud af 5 stjerner.
 
Anmelder: Julie og Julie fra 7 klasse.
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BIG City Life
Når man er vant til de ”små” pro-
vinsbyer som Holbæk og Kalund-
borg, er det noget af et chok, 
man får, når du så pludselig ons-
dag eftermiddag står i midten af 
Liverpool City!        
                 
De enorme højhuse rejser sig op 
omkring de minimale rækkehuse, 
hvor familier på 5-7 personer le-
ver op og ned ad hinanden; ånder 
og prutter den samme luft som 
sine 540.000 ”naboer”.

Efter at have set de flotte kate-

draler, skulle vi ned og SHOPPE!!                                                      
Faktisk skulle vi først have set 
Beatles-museet og The Cavern. 
Men fordi flertallet helst ville 
slippe, og fordi vi havde så søde 
lærere med på turen, fik vi lov at 
vælge. Enten kunne vi shoppe i 3-
4 timer, eller også kunne vi gå og 
se The Cavern og Beatles-museet.                                                                                             

Fordi jeg selv også ville nå at 
shoppe lidt i LIVERPOOL, tog 
Keith, Robert, Peter, Patrick, 
Jesper og jeg kun ned for at se 
The Cavern, hvilket var så cool!
Det var mærkeligt at se det sted 

hvor DE havde spillet. Derud over 
så jeg også The Wall Of Fame, 
som var lige overfor - niiiice..!      
Shoppet fik de fleste gjort, og 
i STORE mængder. Jeg selv fik 
også købt ind for over 1500 kr. i 
alt!

Liverpool den dejlige 
City, kan varmt anbefa-
les til alle, som er villige til 
at få lettet pengepungen!                                                                                        
Men selvfølgelig også dem, som 
interesserer sig for historie og 
arkitektur.
Af Laura P.

ENGLANDS TUR YEEEAAHH 

TRIN 3
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Det var rigtig spændende at opleve deres livsstil, og 
deres måde at gøre tingene på.
Der var en masse ting, som var anderledes end her 
hjemme. For eksempel deres huse var meget mindre 
end her i Danmark, og de ligger rigtig tæt. Specielt 
deres haver var rigtig små!
Jeg gik på et tidspunkt ind i deres dør nede i deres 
gang XD. Fordi der næsten ingen plads var, så man 
opdager hvor meget plads man selv har.
Maden i England var bestemt ikke noget, som jeg 
vil kunne vænne mig til. De spiste så usundt, og jeg 
var overglad for at komme hjem og få dansk mad og 
grønsager.
Der, hvor jeg boede, fik vi til morgenmad: Meget 
hvidt brød! Og deres vand smagte af klor. Til frokost 
spiste vi i skolens kantine. Der var der: Pasta, sand-
wich, som var lavet på meget hvidt brød, toast med 
RIGTIG meget ost, pizza, som smagte af gummi, og 
nogle andre ting.
For nogen lyder det lækkert, men ikke når du får det 
5 dage i træk, og slet ikke kunne li´ den måde, det 
var lavet på. Aftensmad var det forskelligt men for 
det meste var det McDonald‛s eller nogen pomfritter 
og så videre.
Nogen fortalte også at de havde fået hotdogs til 
morgenmad! Jeg forstår slet ikke hvordan man kan 
leve med at spise sådan.
Men det var helt sikkert en fed oplevelse, 
som jeg aldrig vil glemme.
Emilia, Sarah, Victor

Menneskerne i Eng-
land

Hej alle. Nu vil jeg 
fortælle lidt om 
menneskerne i Eng-
land � 
Man kan sige, at 
man deler menne-
skerne op i to grup-
per. En gruppe, der 
er overvægtige, og 
en gruppe, der er 
tynde.
Pigerne ser ret sjo-
ve ud, de har stort 
bobbet hår, der er 
så stift, at det ikke 
kan blæse i vinden. 
De er orange i hove-
det, fordi de bruger 
vildt meget ”brun 
creme” (spray tan) 
- også på kroppen, 
der bruger de bare 
en creme i stedet 

for en spray.
De fleste pigers 
hobby er at gå på 
Facebook - også i 
skoletiden. Drenge-
ne har store næser, 
nogle af dem har 
fregner. Drengenes 
bedste hobby er at 
spille computer.
I England spiser de 
meget fast food. 
Amanda og jeg fik 
McDonald‛s mad to 
gange på en dag, og 
vi har ikke spist det 
siden.
I England, når de 
skal i biografen, 
spiser de popcorn 
med sukker sirup 
på.

Skrevet af Emilie/
Mille fra 8. klasse

Kanotur
Onsdag den 6. juni tager vi, drengene i 7. klasse, 
på kanotur på Susåen sammen med Kristoffers far, 
Niels, og Christians far, Lars.
Det gjorde vi også sidste år, hvor vi var heldige med 
vejret. Det var en rigtig god tur. Vi sad tre i hver 
kano: En der styrede kanoen. En der lå og hyggede 
sig. Og en der padlede.
Vi startede med at sejle fra Broby Å og sejlede til 
Næstved. 
Vi sov i telt og lavede mad på bål og hyggede os, og 
vi glæder os, til vi skal af sted her næste gang.
Skrevet af Andreas, Jordi og Christian fra 7.kl
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8. klasse har beskæftiget sig med Piet 
Hein og hans små, kloge – geniale vil 
nogle sige - vers, kaldet ”gruk”.
Klassen har selv digtet disse gruk:

Efter regn kommer sol
Når himlen er sort og grå med sky -
så husk at solen kommer frem på ny.
Andreas

Livets tavle
Livet er som en tavle -
Der kan bli’ skrevet på den.
Den eneste forskel er bare,
Det kan ikke viskes ud igen.
Andreas

No bow without the rain
Everyone wants happiness, nobody 
pain -
but you can’t make a rainbow without 
the rain.
Andreas (ikke helt original, men med 
tak for lån)

Gør det nu
Skal jeg? Nej, jeg la’r  vær’-
det var ord, jeg havde kær.
Nu ligger jeg i graven og fortryder 
intet jeg har gjort -
jeg fortryder blot jeg aldrig fik spurgt.
Amanda

Løber1 
Manden løber rundt og rundt
Det sku’ vær’ så vældig sundt
Når man ikke toget
Skal nå
Hva’ vi ska’ så tit.
Jesper

Livets farve
Man bestemmer selv, om livet skal 
være godt eller skidt -
det afhænger bare af, om man tæn-
ker sort eller hvidt.
Emilia

Tiden
Gruk er svære,
af  gruk kan man 
lære.
Når tiden går,
for mig den står.
At kede.
At lede.
For nogle at bede.
Når tiden den går,
år for år.
Emilie

Rydde op
Det er bedre at vaske tøjet
end at vade rundt i møget.

Søg og jag
Man kan søge og søge
Men intet finde.
Man kan jage og jage
Men intet vinde.
Patrick
Victor

Mobbe-gruk
Mit navn er Steen
med det ekstra ben
men du må ikke drille mig,
for hvilken forskel gør det egentlig 
for dig?
Maria

Tænk
Tænk over livet 
før de
Løber2
Manden løber rundt og rundt
Det sku’ vær’ så vældig sundt
Det er helt i orden, men
man kommer ingen vegne hen.
Jespern dag 
du går i hvilet.
Lisa

Storsind i modgang
Slukkede lys, lukkede sind -
Dråben triller ned ad min kind.
Tænker, tænker over noget -
Hvorfor du er gået.

Du svømmer som en fisk -
En fisk i vand.
Jeg håber du nu -
Er en lykkelig mand.
Xenia

Real happiness is shared
Hvis du lever helt alene,
uden venner og familie,
er det svært at finde lykke
lige så sød som sød vanilje.
Johanne

Hjælp
Hvis du er rar
når du søger hjælp hos en ven
vil han nok sige
du må komme igen.
Patrick

Tålmod skal der til
Kærlighed kan være svær at få-
den kan komme, den kan gå
så tålmod må vi lære at forstå.
Amira

Politisk gruk
Det er noget mærkeligt noget-politik
Det er ligesom en evig konflikt.
Der er to farver-rød og blå
selvom en bedre og kedeligere farve 
er grå.
Mange mennesker stemmer blåt
Det synes jeg personligt er godt.
Nicolai

Dumme lærer
Besvær mener de vi skal ha’
så de kan få en god dag.
Vi sidder her med alt det svære
bar’ så de kan lege lærer.
Sarah

Hvad skal sandheden bruges til?
Pigerne vil have drengenes fulde ær-
lighed
Men hvorfor skal vi sige den
hvis vi mister vores
livs kærlighed?
Joakim

Hvad skal sandheden bruges til?
Pigerne vil have drengenes fulde ær-
lighed
Men hvorfor skal vi sige den
hvis vi mister vores
livs kærlighed?
Joakim

En vinge-krise
En fugl på lånte vinger
er en fugl af  mange venner.
Laura

Familie
Nord, syd, øst, vest -
hjemme er altid bedst.
Men hvad med familie du har kær -
de står dig jo alle nær.
Der’ ingen jeg har lyst at modsige-
for jeg er jo hele min families lille 
pige.
Sarah

G
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Udeliv

I år har vi været på stranden 
og lave Landart! 
Hvor vi skulle lave kunst af 
de materialer vi kunne finde 
på Vesterlyng. Der blev lavet 
skønne sandslotte, smuk-
ke stenfisk og dramatiske 
djævle! 
Vi var delt op så 0 til og med 
4 klasse var sammen og 5 til 
9 klasse. Den anden dag skul-
le vi lege. 
Vi spillede hockey, basket-
ball, kongespil, sækkeløb og 
til sidst rundbold. Onsdagen 
var der fælles løb på 3 kilo-
meteren. 
Hvor vi skulle finde ud af 
hvilke klasse der løb længst 
og hvilke elev som løb længst. 
Jeppe, Kenneth fra 9. kl., 
Jessica fra 5. kl. Anders fra 
6. kl., Halfdan fra 3. kl. har 
alle  løbet rigtig langt. Det 
har været rigtig hyggeligt og 
det har heldigvis været skønt 
vejr!
Hilsen Ninna, Christine og 
Victor  9. kl

UDELIV
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Meget har forandret sig siden vi var små. Der 
i blandt respekten for de store! Meget andet 
har dog forandret sig til det positive, som vo-
res forhold til hinanden. Vi har haft nogle år 
hvor især pigerne havde store problemer, og 
nu vil vi helst ikke undvære hinanden! 
Vi har mistet et par stykker i kampens hede, 
men har fået nogle nye super soldater. Det er 
sørgeligt ikke at skulle se dem, som er blevet 
som en familie for os hver dag! Rasmus, som 

har været vores klasselærer gennem man-
ge år nu, kommer vi helt sikkert til at savne. 
Hans spøjse ideer og mystiske påfund bliver 
svære at undvære. 
Vi skal ud i den store verden og på nye even-
tyr. Vi føler os godt rustet til det liv, vi har 
foran os! Højbo har hjulpet os godt på vej, så 
vi er ikke bange! Nu krydser vi blot fingre for 
at vores sidste tre afgangsprøver går godt, så 
vi kan komme af sted  på festival.!!!!!! :D

Afgangsprøverne er i fuld gang, 
i skrivende stund er de skriftli-
ge klaret og de mundtlige ligger 
fra den 7. juni til den 15. juni.

I dette skoleår har elever-
ne været til skriftlig afgangs-
prøve i matematik: problemreg-
ning og færdighedsregning, i 
dansk: læsning, retstavning og 
stil, og så har de også været til 
prøve i skriftlig engelsk, da det 
blev udtrukket som dette års 
humanistiske fag. Det humani-
stiske fag udtrækkes mellem 
historie, samfundsfag, tysk og 

skriftlig engelsk.
I den naturvidenskabelige 

pulje ligger biologi og geografi. 
For begge fag er prøven af ty-
pen multiple choice, hvor eleven 
har en halv time til at besvare 
20 opgaver.  Dette år blev geo-
grafi udtrukket.

Mundtligt skal eleverne op i 
engelsk den 7. juni, fysik den 9. 
juni og afslutter med dansk den 
15. juni. Så de er meget tidligt 
færdige i år og kan derfor dra-
ge til den store musikfestival i 
Jylland sammen med 8. klasse, 

Michael og Sune.
9. kl. har indbudt deres 

forældre, søskende og lærere 
til gallafest den 23. juni. Her 
vil de samtidig få udleveret de-
res afgangsbevis, og selvfølge-
lig vil der blive holdt taler for 
dem. Traditionen tro  mødes vi 
på Lyngen den sidste skoledag, 
i år fredag den 24. juni, hvor vi 
for alvor vil tage afsked med 
9. klasse og ønske dem held og 
lykke på deres videre vej ud i 
livet.

Johna

FSA 2011 på Højbo – og så farvel Højbo

At forlade Højbo 
(snøft…)

Kærlig hilsen den for seje-
ste, hotte, super sexy og 
uforglemmelige 9. klasse!  
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Støt
støtteforeningen!

Indryk en annonce
her i bladet.

Højbo’s VennerHøjbo’s Venner

Indryk en annonce her i bladet

- så støtter du

Højbo’s VennerHøjbo’s Venner

- den støtter Højbo Friskole!

Håndlavet

Shampoo og Sæbe

Rene og miljøvenlige produkter med naturlige virkestoffer
Flere forskellige varianter - også børneshampoo

HÅRSHAMPOO
BODYSHAMPOO

HÅNDSÆBE
Nogle urteudtræk er økologiske.

Visse æteriske olier kan vælges økologisk.

Send en mail for produktliste

E-mail: Liiza.andersen@gmail.com

Her kunne din annonce

have stået!

***
Men du kan stadig nå det

-  bladet udkommer en gang

mere i dette skoleår.

                KØBES               
Teaktræ- og palisandermøbler

Vi køber pæne og velholdte møbler, så som:
 - Kommoder
 - Bogreoler (på ben)
 - Lave skænke
 - Toiletmøbler
 - Spiseborde m. stole og div.  småmøbler.

   
KRÆMMERGÅRDEN
Poul – tlf. 20414066
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UDELIV - kunstværk i sand, udført af Højbo på Vesterlyng.


