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JULI
31.07   Klubben åbner for klubbørn

AUGUST  
09.08   1. Skoledag 
17.-18.08       Overlevelsestur trin 3
22.08   Forældremøde trin 3 kl. 18.30
30.08   Forældremøde 2. og 3. kl. kl. 19
31.08   Forældremøde trin 2 

SEPTEMBER
04.-08.09  Shakespeareuge 8. + 9. kl.
   7. kl. Bornholm
06.09   Forældremøde BH og 1. kl.
07.-08.09  Overnatning 2. og 3. kl. 
14.-15.09  Overnatning BH og 1. kl. 
19.09   Fotografering
25.-29.09  9. kl. Berlin
   8. kl. praktikuge

OKTOBER
09.-11.10  Høsttema trin 1
13.10   Motionsdag
23.-27.10  9. kl. praktikuge

NOVEMBER
25.11   Julemarked

DECEMBER
04.-08.12  Projektopgave trin 3
   Røde Kors uge trin 2
11.-12.12  Fremlæggelser trin 3
13.12   Hjemmearbejdsdag trin 3
   Lucia
14.-18.12  Terminsprøver trin 3
19.12   Juleafslutning
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Ansvarshavende: Jeanne Schou Andersen.
Redaktion:  
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Kære forældre
 
Et fantastisk skoleår går snart på held, og et nyt er straks i støbeskeen. Vi har skoleåret igennem 
fået nogle nye elever – et stort velkommen til jer og jeres forældre.
Vi har ansat Jens Andersen som pedel 1. april. Derudover starter Lisbet Nyman Riber som ny 
lærer fra august 2017. Lisbet skal undervise trin 1 og 2 i musik, engelsk og sang på trin 1 samt have 
værkstedsundervisning.                                                                                                                                                       
Derudover har Jørgen fra klubben valgt at gå på efterløn efter 13 ½ år på Højbo. Vi ønsker Jørgen 
og hans familie alt det bedste fremover. Morgenåbningen vil fremover blive varetaget af Henna 
Badike Wöhik, som ud over morgenåbning også deltager i 1. klasses læsebånd. Mette Bjørn Ped-
ersen er ansat til støttetimer i 1. kl. Et stort velkommen til alle nyansatte på Højbo.

Næste år tilbydes der værkstedsundervisning på trin 2. Tanken er, at tilbyde anderledes og kreativ 
undervisning, som eleverne melder sig til periodevis. Nærmere beskrivelse af indholdet kommer, 
når vi nærmer os.

Fredag d. 17/3 var det forældre og studerende fra Ollerup, som stod for undervisning og opsyn, 
da personalet afholdte pædagogisk weekend. Børnene blev inddelt i teams - alle med kroppen 
som tema. 

Årets fællesemne blev d. 23/5 afsluttet med en dejlig jubilæumsfest. Som noget nyt havde vi i år 
to dage op til selve fællesemneugen, hvor holdene blev rystet sammen og der blev udviklet ideer. 
Vi takker for samarbejdet med Støtteforening omkring arrangementet. En stor tak ligeledes til 8. kl., 
som har været en del af planlægningsfasen og bidraget på fineste vis. 

Efter påbud fra Kalundborg kommune begynder vi separering af spildevand og opgravning af 
kloak til sommer. Det er skolens ønske, at al gravearbejdet omkring kloak afsluttes inden skolestart 
i august.
I den forbindelse vil indføringen af hovedledningen til strømforsyningen blive fornyet. 
                                                                                                                                                                                
På de fleste toiletter udskiftes vandhanerne med nogle nye og vandbesparende. 
I samme ombæring opsættes håndtørrere, for at undgå papirhåndklæder i afløbet, 
da det nemt stopper til. 
Vi glæder os stadig og er spændte på at følge byggeriet af vores saludbygning, som startes 
op i løbet af sommeren. 

På førstkommende forældremøde vil hver gruppelærer orientere om brugen af intra. Altså en 
forventningsafstemning i forhold til kommunikation via intra. Der har vist sig et behov for øget brug 
af intra som kommunikationsplatform. Vi vil i den forbindelse nævne, at vi forventer, at forældrene 
tjekker intra 2 gange om ugen og ikke kun 1, som før har været aftalen.

Husk, at gå ind omkring skolens facebookprofil, hvor der løbende bliver lagt billeder og små 
videoer ud.

Vi takker for et godt skoleår og I ønskes alle en dejlig sommerferie. Vi glæder os til at se jer alle 9. 
august.

                                                                                                                                                                                    
Venlig hilsen
Jeanne, Jean og Freja
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Det er en stor fornøjelse igen at kunne byde velkom-
men til den ordinære generalforsamling på Højbo 
Friskole. Vi er stolte af vores skole, som har en lang 
historie bag sig, i år kunne vi fejre 40 år. I gennem alle 
de år har skolen været i konstant udvikling, og det har 
været en stor fornøjelse at være med til at følge for os 
som har haft vores gang her i mange år.
I en beretning ser vi i bestyrelsen tilbage på det 
forgangne år og gør status. Det har igen været et 
spændende og arbejdsomt år for Højbos ansatte og 
for bestyrelsen. Vi har brugt det forløbende år på flere 
nye tiltag og set tidligere projekter blive ført ud i livet.  
                                                                                                                        
Vi har i bestyrelsen et årshjul, vi arbejder ud 
fra samtidig med, at vi har en langtidsplan.                                                     
Men det er ikke altid let med den slags planer med 
skiftende regeringers spareplaner og skoleønsker. Et af 
de områder, der fylder meget er derfor økonomien. 
Det har den også gjort i det forgangne år. Men vi har 
en god og sund økonomi takket være en meget dyg-
tig ledelse, der forstår at få enderne til at nå sammen. 
Men et børnetal på 193 har vi en sund økonomi, som 
giver mulighed for gode lærernormeringer, materialer 
samt ekskursioner og rejser. 
Det har altid været bestyrelsens holdning, at det skal 
være de pædagogiske overvejelser som driver os 
fremad. Bestyrelsen og ledelsen bestræber os på at 
skabe økonomiske rammer, så vores fælles drømme 
bliver opfyldt. 
                                                                                                                   
Trods nedskæringerne er det lykkedes at spare 
sammen til ombygning af vest gavlen af salen.                                 
Det er nærmest umuligt for skoler at låne penge nu. 
Derfor har vi netop nu mange penge på kontoen. 
Så mange at det faktisk har været et problem, at få 
bankerne til at modtage dem. Det har vi brugt en del 
tid på at finde en fornuftig løsning på. Nu skal vi så 
heldigvis snart til at bruge dem.
Tegningerne til ombygningen har ligget klar længe, 
mens vi har ventet på kommunens byggetilladelse. 
Den er nu endelig kommet i hus, så vi kan begynde 
på det projekt, der skal gøre Højbo tidssvarende i 
forhold til idrætsfaget, og skabe bedre rammer for 
musikken. Med i planerne er en ny scene, som vi også 
glæder os meget til at kunne tage i brug til sommer-
fester osv. 
                                                                                                                  
Når vi ser tilbage på det snart afsluttede skoleår, så 
kan vi sige med glæde, at vi fik en ny hjemmeside 
og parkourbanen er blevet taget i brug. Vi har igen 
ansøgt om en venstresvingsbane på Kalundborgvej, 
og afventer Kalundborg kommune sætter det i værk i 
løbet af foråret.
Det er bestyrelsens holdning, at finde medlemmer 
som repræsenterer alle trin på skolen, og at finde 
medlemmer som vil bibringe med nye konstruktive 
øjne på vores arbejde. Vi valgte i år at få besøg af 
Peter Højgård fra Lilleskoleforeningen til en diskussion 

om, hvor bestyrelsens ansvar og arbejde begynder og 
ender i forhold til skolens ledelse og lærernes daglige 
arbejde. Det var en meget spændende og udbytter-
ig aften. Vi blev alle meget klogere på, hvorfor Højbo 
er en fantastisk skole og arbejdsplads. 
                                                                                                                                                      
Alle Højbos ansatte har i år været på en pædago-
gisk planlægningstur til Berlin. Her lægger ansatte og 
ledelse planer og diskuterer ideer til Højbos fremtid. 
Dem glæder vi i bestyrelsen os til at blive indviet i.
Vi har i 2017 afholdt møde for hele personalegruppen 
og bestyrelsen. Det er et årligt møde, som vi i besty-
relsen ser frem til. Det er en god form til at vende rele-
vante emner og ikke mindst at få styrket kendskabet 
til hinanden. Her lytter vi til lærernes ønsker og ideer 
for Højbos fremtid. Det giver masser af gode diskus-
sioner i bestyrelsen efterfølgende om, hvordan vi kan 
give bedst grobund for alle ideerne. Hvordan kan vi 
være med til at skabe rammerne for den rummelige 
skole med diversitet, som vi alle ønsker. 
                                                                                                                                                      
En skole er ikke kun flotte bygninger, søde børn og 
skønne omgivelser. Højbos vigtigste aktiv er vore 
glade, engagerede ansatte. Tak til alle skolens 
ansatte for en stor, ihærdig og meget engageret ind-
sats i det snart afsluttede skoleår. Jeres trivsel, energi 
og idérigdom giver vore børn lyst til at lære og har 
stor opbakning fra børnenes forældre.
Alle er I med til at gøre Højbo til den gode, trygge og 
motiverende skole, som vi kender. 
                                                                                                                                    
Tilbage til jubilæet. Højbos 40 år skulle naturligvis 
fejres med maner, og det blev en aften med mange 
dejlige oplevelser både for forældre og elever. En 
aften hvor vi sammen glæder os over fællesskabet.
                                                                                                                        
Vi skal huske på, at Højbo friskole er en forening. Vi 
løfter sammen vores fælles projekt ved at deltage i 
arbejdsweekenderne, festerne, forældremøderne osv. 
Disse har en stor betydning både for vores økonomi, 
men også for fællesskabet. Som jeres repræsentan-
ter vil bestyrelsen i samarbejde med lærerne og de 
øvrige ansatte søge at skabe et godt og udviklende 
skolemiljø, som børnene og I som forældre føler trygt 
og overskueligt.
Vi er jo netop en forening, hvor vi alle deltager med 
et fælles mål: At skabe den bedste skole for vores 
børn.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Kirsten Justiano, Formand

NYT FRA HØJBOS BESTYRELSE

FORMANDENS BERETNING

NYT FRA KLUBBEN
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Det er så hyggeligt i klubben. 
Når det er godt vejr kører vi på rulleskøjter sjipper                               
og står på stylter.
                                                                                                                     
Vi har fået en masse PETs shop, som vi leger rigtig meget 
med, både drenge og piger, om eftermiddagen spiser 
vi klubmad, det bedste er, når vi får is og varm cacao. 

Vi kan også godt lide, når værkstedet er 
åbent, så vi også kan lave sjove kreative ting.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 
                                                                                                    
Hilsen fra                                                                                   
Rikke, Sarah & Frida K.  2 klasse og Thit 4 klasse

        ...O
G VELKOMMEN TIL FØRSKOLEGRUPPEN
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Rune

Andreas

Ava-Malou

Emilie
Frederik

Jasmin

Mads-Emil

Maja

Sean
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Hvad er DSE?  
                                                                                                                                                    
DSE står for danske skoleelever.                                                                                                                
DSE handler om, hvordan man kan gøre skoledagen bedre,                                                                                
og mere spændende.  
Mai og Julie var til danske skoleelever 2017. 
Vi tog bussen fra Roskilde station til Randers.                                                                                                                                         
Der skulle vi være hele weekenden.     
                                                                                                                                                      
Det foregik på den måde, at der var nogle af dem der var med i bestyrels-
en (menige) som kom med forslag til, hvordan man kunne forbedre skolen.                          
Så derfor har man valgt at lave denne bestyrelse, der kæmper for, at flere børn 
og unge glæder sig til at komme i skole, og det bliver en god oplevelse at gå i 
skole.  
Da vi ankom, fik vi udleveret et hæfte, hvor alle forslagene stod i rækkefølge, og 
et hæfte vi kunne skrive notater i, vi fik også 3 kort der stod “Jeg vil have ordet”.  
                                                                                                                                                   
Møderne foregik på den måde, at vi sad i en stor sal, og så dem der havde kom-
met med forslag gik op ved et talerbord, og uddybe sit forslag, også kunne man 
sige noget til forslaget, hvis man havde lyst, og ellers stemte vi enten for eller 
imod, det forslag der er blevet givet.  
Så var der noget regions tid, hvor vi så blev delt op i vores regioner, for at lege 
nogle lege og lære hinanden bedre at kende osv.  
Vi skulle på kursus, hvor vi blev delt op i nogle hold, det kursus Mai og jeg var på 
lærte vi lidt om nogle forskellige former for skoler og undervisningsmetoder.  
Lørdag aften var der et maskebal, og det var rigtig hyggeligt, der skete ikke                 
noget specielt, vi hyggede os bare, og festede. 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Noget, der skal fremhæves, er at der er et super godt sammenhold, og man i 
den grad kan finde nogle super dejlige venner, det er næsten svært at beskrive 
hvor godt sammenholdet er, det er noget af det bedste ved at være med til 
DSE.  
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Hvordan bliver man medlem af elevrådet?  
                                                                                                                                                   
Det sker på den måde at alle elever fra 4-9 klasse, skal vælge to repræsent-
anter pr. klasse. Hvis det er flere end ´fra den klasse, så skal klassen stemme 
om, hvem der skal med i elevrådet. Der holdes derefter en lille tale om, hvorfor 
man gerne vil vælges.  

Hvad laver vi i elevrådet?  
                                                                                                                                                      
I elevrådet er det Mai der er formand og Julie der er næstformand.  
I år har vi indført det vi kalder for legepatruljen. “Legepatruljen” går ud på, 
at de større børn går ud og leger med de mindre børn, i det store frikvarter 
tirsdag og torsdag. Som oftest deltager 10-15 børn fra BH-kl. til 3. kl. Der bliver 
f.eks. leget ståtrold, banke banke bøf og andre fangelege. 
Snart er det elevrådsdag. Det er en dag, hvor hele skolen deltager, i år bliver 
eleverne delt op i hold og så laver vi stjerneløb. Det plejer at være en god 
dag, hvor man er sammen på kryds og tværs af alder :-) 

Når vi skal snakke om, hvad vi godt kunne tænke os, så 
holder vi et møde primært tirsdag morgen, og så stiller vi 
de følgende spørgsmål: 
                                                                                                                                                
“ Hvilke ting har vi at arbejde med?”  
“Er der nye ønsker til skolen, eller er der noget der skal laves om 
på?”  
“Og hvad er realistisk lige nu?”  
Vi har snakket om bod, og om græs på fodboldbanen, 
om et       aderum til efter bevæg, som snart bliver lavet, 
og vi har også lige kort snakket om nye låse på toilettet.                                                                        
Så vi har meget vi skal nå endnu. 

Skrevet af Julie 7. KL, næstformand  

Elevrådet i år består af:                                                             
Thit og Alex 4. kl.,                                                          

Frederik og Silas 5. kl.,                                                         
Agnes og Laust 6. kl.,                                                           
Julie og Maja 7. kl.,                                                                                                                                     
Mai og Mark 8. kl.                                                               

Michelle og Amanda, 9. kl.                        
Louise er kontaktlærer                                                                         

for elevrådet. 

?

?

?

?

?

?

???

?
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BH-KLASSEN OG 1.KLASSE PÅ ANEMONETUR

Haikudigte om forår

Jeg så en fugl og
den var død midt på vejen
Jeg bar fuglen hjem

- Mikkel

Solen skinner
Fuglene synger helt vildt
Jeg bliver glad nu

- Elias

Jeg føler mig fri
Nu er der liv i luften
Det hele spirer

- Sarah

Vi gik fra skolen og vi gik to og to.

Vi så mange påskeliljer og vi gik igennem en skov.
På vej hjem så vi en død fugl. Alberte var lige ved at 
træde på den. Vi fandt noget bark og vi lagde fuglen 
på et stykke bark og lagde en gren over fuglen.
Mikkel bar den hjem til skolen.
Fuglen havde et blåt hoved, sorte og hvide vinger og 
en grøn og rød ryg.
Den var så fin og så ud som om den sov.
Det var en bogfinke han.

- Alberte, Laerke og Mikkel.

Forårsrap

Det er forår

det er flot 
og vi hygger godt.

Det blomstrer og det vokser og 

det er så godt.

Fuglene de pipper

min krop den slipper

jeg danser rundt omkring

jeg kan ikke holde op.

Grønt det kønt

forår du min ven

jeg kan ikke holde igen.

- Sarah, Rikke og Mynthe

Haikudigte om forår                                                                                                                                            
                                                     
Vi går tur i dag
Vi ser fugle der synger
Vi ser en flot bi

- Silje

Solen den skinner
Fuglen den pipper pip pip
Mosset det er vådt

- Thor

Blomster er flotte
Nogle er gule og blå
Vi hygger meget

- Anton

Haikudigte om forår

Fuglene synger
Vi ser himlen den er blå
den er rigtig smuk

- Laerke                                                                                                                                              
                                                                                          
Nu er græsset vådt
jeg får rigtig våde tæer
træerne spirer

- Rikke                                                                                                                                               
                                                                   
Nu er fuglen her
den synger smukt nu og
alle lytter nu

- Marcus
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3. klasse i Kalundborg til                                     
STOR FÆLLES SANGDAG                             
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5. klasse har haft om drager.                                                                                                                              
Først skulle vi finde ud af, hvilken drage vi ville have om.                                                                                                
Vi måtte gerne selv finde på en art. Bagefter lavede vi vores drage ud af genbrugsmate-
rialer. Derefter malede vi dem og gjorde dem fine med perler og andre ting. Så skulle vi 
finde på fakta om dem, hvorefter vi begyndte at lave små kort og øve os til en fremlæg-
gelse, som skulle være to minutter lang.

KORALDRAGEN
Skrevet af Svea, 5. klasse                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
Koraldragen bor i koralrevet.                                                               
Den bor alene og passer godt på 
sit territorium, så hvis der kommer                                            
en anden drage hen på dens                                             
territorium, kommer de op at slås                                                 
og ender med at rive hovedet af                                                
hinanden.                                                                       
Koraldragen kan blive op til 2 
meter lang og 30 centimeter høj.                                                  

Den kan se 14 meter væk under                                             
vand, lige så skarpt som vi kan se                                                
på land.                                                                                                                                            
                                                                   
Koraldragen jager på den måde, 
at den lægger sig ned i en fordy-
bning i koralerne. Der ligger den 
og venter, til der kommer en fisk                                             
og napper i nogle hud lapper,                                               
den har på dens ryg.                                
Så er der nogle små celler i 

ryggen, hvor der kommer gift ud 
på fisken. Et minut efter er fisken 
død og dragen kan spise den.                                                                                                                                             
                                                               
Hvis der kommer en dykker bliver 
dragen meget aggressiv og bider 
dykkeren. Men den kan ikke lide 
menneske kød så den spiser ikke 
mennesket.   

Koraldragen sover i huler, men 
engang imellem kommer der en 
moræne ind i hulen og skræm-
mer dragen så meget, at den 
svømmer ud på dybt vand. Her 
er den i fare, for så kan ha-
jer, hvaler og andre større dyr 
dræbe den. Den kan ikke ka-
muflere sig der, og tværtimod 
bliver den meget nemt set.                                                                                                                                             
                                                                  
Den kan ikke tåle snegle. Hvis den 
får spist en snegl, stopper dens 
gæller til, og den må op til over-
fladen. Der tørrer dens hud ud, og 
skibe og mennesker kan se den. 
Så dør den nemt. 

Her er et billede af 
Sveas Koraldrage

D R A G E R
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I ANLEDNING AF                               
HØJBO FRISKOLE 40 ÅR

FORBEREDELSE ... 
DER ARBEJDES PÅ 
DE FORSKELLIGE 
VÆRKSTEDER

FÆLLESEMNE HØJBO 40 ÅRFÆLLESEMNE - HØJBO 40 ÅR
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TRIN 3 - NATURFAGSPROJEKTETTRIN 3 - NATURFAGSPROJEKTET

                                                                           
Fysiklokalet emmer af                                                                   
nysgerrighed – engagement – 
sjove og spændende forsøg.                                                                    
Der er gang i den på trin 3.                                                           
Fysiklokalet er gennemsyret af stor                           
intensitet. Eleverne er nærmest fortabt 
for omverdenen, hele deres opmærk-
somhed er rettet mod de forsøg, de 
har gang i. 
Når man denne januar formiddag, 
træder ind af døren til fysiklokalet, 
mødes man af en gruppe elever, der 
har gang i alt muligt forskelligt, aktivitet-
en er stor. Der bliver talt, diskuteret, stil-
let spørgsmål. Alle er bøjet over et eller 
andet, trin 3 lærerne er ligeså optaget. 
Der er bare travlhed og engagement. 
                                                                                                           
Naturfagsprojektopgaven – et forsøg 
på at højne naturfagene
Skoleåret 2015/16 og 2016/17 har Højbo                                                                        
Friskole været tilmeldt et forsøg med 
en ekstra projektopgave i naturfag/ 
matematik. Det sker i forbindelse med, 
at Undervisningsministeriet har igangsat 
overordnede initiativer til at videre-
udvikle folkeskolens afgangsprøver.                                                    
Formålet er, at styrke den naturfaglige 
kultur på skolerne, og elevernes inter-
esse for naturvidenskab. Det skal også 
ses i relation til den nye bundne fælles-
prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. 
På Højbo har vi valgt at deltage i dette 
forsøg, som evalueres i efteråret 2017, 
samt vi har allerede, fra sidste skoleår, 
på frivillig basis, valgt at benytte os 
af den fælles prøve i naturfagene.                                                                              
Naturfagsprojektopgaven gennem-
føres på samme vilkår som den obliga-
toriske projektopgave. 
Som lærergruppe på trin 3 har vi taget 
meget positivt mod de nye tiltag. Vi 
har meget bedre mulighed for at ” 
smitte ” eleverne med vores egen 
store interesse for naturfag, samt at vi, 
bedre selv, kan få lov til ” at nørde” 
med vores fag. Det skaber meget 
større mulighed for at eksperimen-
tere og undersøge. Vi har ønsket at 
få højnet  naturfagene, og det har vi 
bestemt opnået. Det er tydeligt, at 
vores elever viser en meget større inter-
esse og engagement. De fleste trives 
godt med projektarbejdsformen, som 
både dagligdagen, projektopgaven 
og prøverne er gennemsyret af.                                                                                                                                              
                                                                                   
Kan man spise tang?  Kan man lave et 
økosystem i en vinballon? 
Det overordnede emne for dette 
skoleår var: Produktion med bæredyg-
tig udnyttelse af naturgrundlaget.
Der var mange forskellige delemner: 
Kan vi udnytte tang som fødevare? 
Hvordan sikrer vi et bæredygtigt fiskeri? 

Kan vi producere mere miljørigtigt 
plastik? Hvordan er det med regnsko-
ven, hvordan sikre vi den for fremtidige 
generationer?                                  
                                                                 

Er vindenergi et godt alternativt? 
Kan vi producere alternativ mælk? Er 
genteknologien svaret på alle vores 
problemer? Madspild – et problem? 
Osv. 
                                                                                         
Som naturfagslærer kan man kun 
blive glad
Tilbage i fysiklokalet møder vi 
Christian, Bjarki og Hallfdan, der 
tydeligvis spekulerer over, hvad 
der skal til, for at en vindmølle kan 
fungere optimalt. Ved siden af er en 
gruppe i gang med at undersøge, 
hvor meget ilt en lille stykke                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                

vandpest kan producere. Ida og 
Hjalte fra 8. kl.  arbejder målrettet 
på at få plantet forskellige planter i 
en vinballon, slet ikke let, men til sidst 
lykkes det. Ida og Vigasølva fra 9. kl. 
fortæller, at de, selv samme morgen, 
har været ude på Vesterlyng for at 
hente frisk blæretang. Iført vaders 
fik de høstet blæretangen og har 
nu travlt med at undersøge den for, 
hvilke næringsstoffer den indeholder. 
De fortæller også, at de senere i dag 
skal lave tangchips og tangboller. 
Tove, Thomas, Rasmus og under-
tegnede kan næsten ikke få smilet af 
igen – det her er altså bare fedt!!                                                                                                                                           
           

 NATURFAGSPROJEKT PÅ TRIN 3
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Sådan har vi det med naturfagspro-
jektopgaven – refleksioner fra 8. kl. 
                                                               
Hjalte:
Jeg syntes at det har været en god 
arbejdsproces, jeg fik lavet meget 
og der var stadig tid til at holde små 
pauser ind imellem. Jeg har lært en 
masse om regnskoven og hvor meget 
folk sviner med plastik og hvor stort 
et problem det er. Det var sjovt at ar-
bejde med projektet, fordi man skulle 
lave noget som ikke bare handlede 
om at sidde og læse.
                                                                            
Filippa:
Det har været godt at arbejde i en 
hel uge så man kunne komme godt 
ind i det. Jeg har lært lidt forskelligt 
om naturfag og er gået i dybden 
med nogle bestemte ting fx madspild, 
og at vi skal passe på vores verden 
og ikke bruge alle dens resurser. Det 
var sjovt at lave forsøg og arbejde 
med dem. Det var godt, vi fik lov til 
at arbejde selv og selv bestemme, 
hvordan vi vil arbejde.
                                                                        
Jessie:
Jeg synes det var sjovt, at man fik 
lov til at lave mange forsøg. Jeg har 
lært, at man skal tænke sig om, når 
man køber mad, så man ikke køber 
for meget. Det gode ved naturfags- 
projektet er, at man får lov til selv 
at bestemme, hvornår man vil gøre 
hvad.
                                                                             
Jolle: 
Jeg synes, at det var sjovt og spæn-
dende, at vi fik lov til at lave en masse 
forsøg. Jeg har lært, at det affald 
man kaster i naturen, kan risikere at 
ende i ens egen krop. Det gode ved 
projektugen er nok, at man skal ar-
bejde selvstændigt, og man selv skal 
tage ansvar.
                                                                   
Otto:
Det var godt, at vi fik lov at lave så 
mange forsøg i projektet. Det var 

også godt, at vi fik så meget hjælp 
af de kloge og søde lærere.  Jeg har 
lært, at madspild er et større problem 
end jeg troede, det var. Jeg har også 
lært, at vi skal gøre noget ved det, for 
at sikre os en bedre og mere bære-
dygtig fremtid.
                                                                       
Anna:
Det har været spændende at sætte 
sig ind i projektet og lære noget nyt. 
Fremlæggelsen kunne man godt 
havde undgået, men ellers kørte det 
hele fint. Jeg har lært, at madspild 
betyder rigtig meget for jorden. Og 
at vi smider mere mad ud, end jeg 
havde troet. 
Ida:
Jeg synes, det har været sjovt at lave 
produktet og forsøgene. Det var an-
derledes og nyt for mig, for eksempel, 
da jeg skulle lave en regnskov, eller 
da jeg skulle se fotosyntese og respi-
ration. Jeg har lært, at man skal passe 
bedre på regnskoven, så vi kan bev-
are den i fremtiden. Jeg har også lært 
at træer indeholder hårrørsvirkning, 
og får deres vand ind via osmose. Det 
gode ved naturfags-projektopgaven 
er forsøgene og produkterne, fordi 
det er spændende at afprøve de 
forskellige ting, og lave noget ander-
ledes end normalt.
                                                                     
Mai: 
Jeg synes det har været lærerigt. 
Jeg har selv arbejdet med regnskov, 
og nu har jeg en stor forståelse for, 
hvorfor den er vigtig for os. Det er 
også spændende at høre om andres 
viden. Jeg har lært at strukturere mine 
projekter mere og en masse om vores 
jord. Jeg har også lært mere inden 
for de forskellige fag. Jeg har haft en 
fed tid med at lave research og mit 
produkt var også sjovt at lave. 
                                                                               
Tobias: 
Jeg synes, at det var godt at lære 
om bæredygtigt fiskeri. Jeg har lært, 
at det er vigtigt at passe på naturen. 

Jeg synes, det var sjovt at dissekere 
fisken.  
                                                                                                                                                      
Marc:  
Jeg syndes det var sjovt, at man 
måtte lave en masse forsøg og byg-
ge nogle ting til det. Jeg har lært en 
masse forskellige ting, jeg har nok lært 
mest om vindmøller. Det var dejligt, at 
man måtte arbejde i grupper, så man 
ikke skulle lave det hele alene.
                                                                
Nicolai: 
Det var sjovt at lave så mange forsøg 
og prøve selv.   
                                                               
Mark
At man får lov til at lave forsøg og 
eksperimentere, og der er ikke nogen 
grænser for, hvad man kan gøre.  Jeg 
har lært en masse fra de fremlæg-
gelser, der har været på de 2 dage, 
vi skulle fremlægge. Jeg synes, det er 
dejligt det med, at man kan spørge 
sin vejleder om hjælp, og at man får 
lov til at arbejde i grupper.
                                                                    
Sverre:
Jeg synes, at det har været godt at 
lave de små projekter, så når vi skal 
lave de store projekter er det lidt 
nemmere at komme i gang, fordi at vi 
har prøvet det så mange gange. Det 
har været sjovt at lave forsøg i stedet 
for at sidde og læse. Jeg kan godt 
lide, at der er meget ansvar og man 
bestemmer meget selv, hvor meget 
man laver.
                                                                      
Thomas Trebbien:
At man kan opleve forskellige former 
for energi, og at man kan eksperi-
mentere med forskellige former for 
eksperimenter og konkludere om, 
du havde ret eller tog fejl. Jeg har 
lært om forskellige former for energi 
og hvordan man kan udnytte den til 
verdens og vores egen nytte, også 
hvor meget plastik vi smider ud i vores 
verdenshave.   

Hilsen fra en glad og tilfreds                      
biologilærer, Johna
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Vores 8.-klasse har nu været en lille uge på Ingestre 
Hall i England. I år var opholdet og workshops sam-
men med elever fra den engelske skole Perryfields, 
hvilket naturligvis betød at der var rig mulighed for   
at tale engelsk. Vi måtte dog starte alene.
Søndag eftermiddag tog vi alle afsted fra Kastrup 
Lufthavn og kom godt frem til Manchester, hvorfra 
vi blev kørt i bus til Ingestre Hall. Da vi ankom var 
det skumring og lyset strålede ud af slottets vinduer. 
Vi flokkedes ved slottets port og nogle af eleverne 
bankede på. Omgivelserne ledte tankerne hen på 
Dracula og Hogwarts. Snart blev de dobbelte døre 
åbnet og indenfor var vores værter, Felix og Maari-
yah, klar til at tage imod os.
Mandag morgen var vi endnu den eneste skole på 
slottet og vi benyttede tiden til at gå en tur i slottets 
have. Eleverne legede dåseskjul i parken, hvor der 
var mange gode gemmesteder blandt træer og 
rododendron. Imens ankom den engelske skole og 
blev indkvarteret på deres værelser.
Vi blev alle vist rundt på slottet i blandede grup-
per og blev derefter sendt ud i de valgte work-
shops (Drama, dans, musik, animation og kunst).                        

Nu var eleverne på egen hånd på værkstederne 
og i gang med spændende aktiviteter med det 
samme.
Om aftenen gik vi alle en tur sammen ned til kan-
alerne. Her var der også god mulighed for at lære 
de engelske elever at kende. På turen passerede vi 
både kanalbåde, en sluse og et lille vandfald med 
fuld knald på.
Sådanne aktiviteter blev holdt hver aften, Perryfields 
havde arrangeret påskeæggejagt med alternative 
opgaver som at finde en dodo og 10 cm græs og 
en sjov spisekonkurrence. Der blev også spillet rund-
bold på både dansk og engelsk manér. 
I pauserne spilledes der bordtennis, bordfodbold, 
mega fire-på-stribe og boldspil på plænen. Da en af 
de engelske elever havde fødselsdag fik han både 
den engelske og danske fødselsdagssang.

TUR TIL INGESTREE HALL I ENGLAND MED 8. KLASSE
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Da først eleverne havde set hinanden an og fået 
godt mod på at snakke sammen på tværs af de to 
skoler, blev der arbejdet godt sammen på værk-
stederne, hvor det overordnede tema var New 
Beginnings. Stemningen var rar og der blev arbejdet 
seriøst, men med plads til sjov og pjat. 
I kunstværkstedet afprøvede eleverne forskellige 
spændende metoder, der blandt andet indebar 
voks og maling i pulverform, mens der hos animation 
blev arbejdet med ler og kameraer. Eleverne på 
musikværkstedet skulle skrive tekst og musik fra bun-
den og sad med gulvet dækket af store mind maps, 
og hos drama arbejdede man ud fra en historie om, 
at den samme dag gentoges om og om igen, men 
få personer opdagede det – og hvad bruger man 
så sådan en mulighed til?
Midtvejsresultatet af alt dette viste grupperne for 
hinanden onsdag.
Torsdag var den store ’resultaternes dag’, hvor de 
endelige forestillinger og resultater fremvistes for 
grupperne. Både elevernes fremvisninger og mod-
tagelserne de fik var fantastiske at opleve.
                                                                                                              

Om aftenen var der afslutning med kostumefest, 
her var mange geniale kostumer bl.a. dalmatinere, 
kat og mus, en karakter fra Grease, og Thing 1 and 
2. Der blev også danset til elevernes egen musik fra 
musikværkstedet.
Fredag blev det sagt farvel og man så pludselig 
tydeligt de bekendtskaber og venskaber, der var 
blevet skabt i løbet af ugen. Vi afsluttede med et 
stort fælles billede. 
På vejen hjem besøgte vi Theatre of Dreams, som 
er den legendariske fodboldarena Old Trafford og 
bagefter var der endda tid til tre timers fri shopping 
i Manchester centrum -  og så var det ellers om at 
være hurtig i lufthavnen. Ikke mindst fordi vi blev 
ramt af en række delvist selvforskyldte forsinkelser! 
Men flyet kunne tage afsted med tyve minutters fors-
inkelse, da den sidste forpustede og to Højbo-elever 
havde sat sig godt tilrette i flysæderne. Vi kom alle 
godt hjem, fyldt med gode indtryk og nye oplevelser 
og et styrket og beriget sammenhold i gruppen.

Hilsen Herdis, Lærer på Trin 3



18

NYT FRA MUSIKSKOLEN

Formandens beretning 
Højbo Musikskole 2017 
Kære elever og forældre, hermed 
bestyrelsens beretning for 2017.   
                                                                           
Der har altid på Højbo været stor 
tradition for at spille og undervise i 
musik, det er lidt Højbos DNA. Men da 
der, pga. nogle regler om tilskud, blev 
sat en stopper for, at friskolen selv 
kunne undervise elever efter skoletid, 
måtte der oprettes en selvstændig 
musikskole i stedet. Derfor blev Højbo 
Musikskole oprettet i 2014, og vi er nu 
på slutningen af 3. sæson.     

Jeg vil indlede denne beretning med 
at omtale vores formål for Højbo 
Musikskole  - hvordan skolen gerne 
vil undervise og for rammerne, hvor 
i denne undervisning skal foregå. 
Musikskolens formål er noteret i vores 
vedtægter, som kan ses på vores 
hjemmeside -højbomusikskole.dk - 
sammen med andre nyttige informa-
tioner.   
Højbo Musikskoles formål: 
•At tilbyde undervisning i musik og 
andre musisk-kreative fag til børn og 
unge.
•At udvikle elevernes kreative evner 
indenfor for musikalske og kreative 
udtryk og skabe forudsætning for 
livslang aktiv deltagelse i musiklivet, 
både som udøvende og lyttende. 
 •At bibringe den enkelte instrumen-
tale, vokale og kreative færdigheder, 
som giver mulighed for den personli-
geudvikling, såvel i fællesskabet, som 
individuelt.
 •Gennem beskæftigelsen med det 
kreative at tage hånd om den en-
kelte elevs forudsætning og talent og 
herved udvikle elevens personlighed.
•At virke til at fremme musikmiljøet og 
det musisk-kreative miljø i lokalområ-
det.

Definition af kreative fag defineres 
bredt, så det dækker både billede-, 
skrive- og fortælleværksted, drama, 
dans, yoga, skak og lignende.
Bestyrelsens opgave er i samarbejde 
med lærerne at omsætte nævnte 
formål til konkrete handlinger. Vi har 
de senere år - og igen i år - forsøgt 
at komme med et udbud af forskel-
lige former for undervisning, spredt 
på forskellige instrumenter, sang og 
samspilshold. Vi har dog også haft 
intention om at prøve at lave flere 
kreative hold, som drama og andet, 
men der har desværre ikke være nok 
tilslutning, til at vi kan starte sådanne 
hold op. 
Bestyrelsen vil dog opfordre til, at I 
henvender jer til os, hvis I har ønsker 
eller har forslag til instrument eller 
holdundervisning, som I kunne ønske 
var på programmet, og vi vil se på 
mulighederne. Selv vil vi arbejde 
meget på at få startet et rytmikhold 
op igen for de små klasser, da det er 
en rigtig god start og introduktion til 
musik.  
Vi havde ved starten af sæsonen i 
år ca. 30 elever tilmeldt, men der var 
desværre lidt frafald lige ved starten, 
og vi har ca. haft 26 elever i hele peri-
oden indtil nu. Vi må desværre sige, 
at det er absolut minimum for, hvad 
vi kan have af elever på musikskolen, 
for at vi kan få økonomien til at løbe 
rundt. 
Vi har prøvet at finde ud af, hvorfor 
antallet af elever er dalet i de senere 
år og det har dels været prisen for 
undervisningen og ændringen af 
den kendte lærerstab, der gives som 
begrundelse. 
Prisen for undervisningen, som ellers 
er i niveau med tilsvarende an-
den musikskole- undervisning, er 
svær at gøre noget ved, da langt 
det meste går til lærerlønninger.                                             
Vi har dog set lidt på de faste om-                                                                                                                                              
                                                                          

kostninger og her forsøger vi et nyt og 
billigere lønsystem. 
Vi vil også forsøge til næste sæson at 
lave hold, der løber over en kortere 
periode og derved til en lavere pris, 
for at imødegå bekymringen om 
prisen.
Jeg har fået at vide af musiklærerne, 
at der er stor ros til alle eleverne, de 
har været rigtige gode til at møde 
op til tiden og arbejdet flittig hjemme 
(som jo også er meget vigtigt). Der 
skal dog her lyde en specielt tak til 
sammenspilsholdet, der har måtte 
skifte lærer og øvedag midt i peri-
oden.
Generelt virker det til, at der er et 
godt samarbejde mellem lærere og 
elever/forælder og jer der mangler at 
få alle undervisningstimerne, så bliver 
de tilbudt senere -  alle skal og får 
hvad der er blevet betalt for. 
  
Bestyrelsen vil også her komme med 
en lille opfordring til jer alle - forældre 
som elever: Lav lidt reklame for og 
anbefal vores musikskole, her er alle 
tiders mulighed for at prøve at spille 
et instrument - eller blive endnu bedre 
til et. For hvis det passer at man skal 
øve i 10.000.000 timer, for at blive rig-
tigt god, gælder det jo om at komme 
i gang tidligt.    
Jeg vil gerne benytte lejligheden til 
at sige stor tak til alle musikskolens 
lærere for en god sæson. Og jeg vil 
gerne sige tak til mine bestyrelseskol-
leger Hanne, Shrieen og Rasmus og 
vores musikskoleleder Johna, for det 
gode samarbejde. Endelig vil jeg til 
slut gerne sige tak til alle jer elever, 
som har knoklet, øvet og arbejdet 
for at blive klar til forårskoncerten 
og valgt at støtte og benytte vores 
lille musikskole. – Forsæt gerne med 
det……. 
                                                                                                                 
Formand Hans-Erik Olsen 
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Forårskoncert                                                
- En rigtig dejlig aften                                                                                                                                            
                                                                  
Godt fremmøde -  masser af skøn 
musisk og godt humør ved Højbo 
Musikskoles forårskoncert og general-
forsamling
                                                                               
Tredje sæson er ved at rinde ud, og 
den 26. april afholdt musikskolen sin 
årlige forårs-koncert, samt general-
forsamling. Pt. er der stadig en del af 
musikskolens elever, der modtager 
undervisning, men snart når vi som-
merferien, og for en kort periode sluk-
ker og lukker vi for musikken og nyder 
solen og sommeren. 
Spændte musikelever og fællessang
Forårskoncerten -  det var en rigtig 
dejlig og givende aften. Stort set alle 
musikelever var til stede og viste, 
hvad de havde lært, og de gjorde 
det rigtig godt. Så til trods for en del 
nervøsitet, fik alle vist deres kunne.                                                                       
Der var skøn klavermusik, bløde 
saxtoner, følsom solosang, og mass-
er af guitartoner, der på bedste vis 
sørgede for akkompagnement til fæl-
lessange, der spændte lige fra børne-
sange til Beatles og Backseat Boys.                                                            
Vi fik den lille kattekilling for 
violin og I skovens dybe stille 
ro, smukt leveret på bas.                                                                   
Der var bestemt musik for alle, og 
der var et fantastisk engageret og 
velsyngende publikum. Som musik-

skoleleder kunne jeg vist ikke bede 
om så meget mere. Så tak til alle- 
elever, musiklærere og forældre.                                                                             
Herudover vil jeg benytte lejligheden 
til at sige tak til musikskolens bestyrelse 
for et rigtig godt og meget konstruk-
tivt samarbejde. Dejligt, at I alle er 
friske på at fortsætte i bestyrelsen.
Musikskolens generalforsamling blev 
afholdt i pausen. Hans Erik læste 
formandens beretning op. Den kan 
læses her i bladet. Herefter gen-
nemgik undertegnede regnskabet. 
Under punktet evt. blev der foreslået 
forskellige tiltag for at øge foreningens 
elevtal, som pt. er alt for lille.

Ny sæson starter op i september.
Inden vi når til sommerferien mod-
tager alle elever på Højbo en folder 
med musikskolens tilbud for sæson 
2017/18. Der vil være tilmelding inden 
sommerferien, og undervisningen vil, 
som sædvanlig, starte op i midten 
af september. Vi har fortsat en stor 
udfordring i forhold til musikskolens 
faldende elevtal, i den forbindelse vil 
vi, som forsøg, tilbyde undervisning, 
der løber over en kortere periode fx 
13 uger i stedet for de nuværende 
27 uger, de vil løbe fra efterårsferien 
til vinterferien.  Der vil både blive 
udbudt band og individuel under-
visning. Men hovedparten af vores 
undervisningstil-bud vil fortsat være 
på 27 uger. Herudover satser vi meget 
på at få et rytmikhold for de yngste 
op at stå. 

Der har altid været mulighed for at 
gå til musik på Højbo Friskole, og vi 
håber meget at det fortsat vil være 
en mulighed for elever udefra.
I den forbindelse er det vigtig igen at 
gøre alle opmærksomme på, at børn 
der ikke er elever på Højbo Friskole, 
godt kan benytte sig af musikskolen, 
den er åben for alle, så I må rigtig 
gerne lave reklame for os.
Lærerkræfter næste sæson
Sune er tilbage fra barsel og vil, hvis 
det rent praktisk kan lade sig gøre, 
gerne undervise på musikskolen. 
Majbrit Stiedl, Susanne Axbøl, Thom-
as, Rasmus, samt undertegnede 
fortsætter ligeledes. Siffs storebror 
Johan, gammel elev fra Højbo og i 
dag professionel musiker, vil muligvis 
gerne undervise hos os, han kan lidt 
af det hele. Herudover satser jeg 
på, at Lisbeth Nyman Riber, der fra 
næste skoleår, er ansat som lærer på 
friskolen, også har lyst til at undervise 
i musikskolen. Hun har stor ekspertise 
indenfor rytmik.
Jeg vil slutte af med lidt reklame for 
musikskolens hjemmeside www.hoe-
jbomusikskole.dk  
Her vil der altid være mulighed for at 
blive orienteret om forskellige prak-
tiske ting, forskellige datoer, hold osv. 
Med tak for denne sæson – vil jeg 
ønske jer alle sammen en rigtig dejlig 
sommer, jeg glæder mig til at se jer i 
musikskolen, næste sæson.
                                                                              
Johna, musikskoleleder  
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ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

TV 2. Klasse
Hej 2. Klasse. Vi kan desværre ikke købe TV til jer, hvis 

sådan noget skal etableres i klasserne er det noget skolen 
står for. Vi videregiver jeres ønske til skolen.

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

Blyantspidsere                   
med håndtag Klubben

Hej Klub, Vi vil gerne støtte med 2 Blyantspidsere.                     
Har i udset jer en bestemt model? Tag en snak med 

Jesper Nexø, så finder vi ud af det.

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

Frugtbod til alle Frida K.
Hej Frida, vi kan desværre ikke etablere en frugtbod, 
men vi giver gratis frugt til sidste skoledag og andre 

særlige lejligheder.

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

Videospil 2. klasse Hej 2. klasse vi vil ikke støtte med                                    
videospil desværre.

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

Pool Lærke, Silje, Frida, 
Alberte, og Ida

Det lyder rigtig lækkert med en pool, men på en skole er der 
særlige regler, så der må desværre ikke etableres en pool.                     

Det skyldes at det skal være sikkert for alle at færdes på skolen 
store, som små børn. 

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

Sakse, Lim, Farveblyanter,                                  
2 sækkepuder, tv,                            
2 tæpper, 3 puder

3. klasse
Ud af alle jeres fine ønsker vil vi gerne støtte med Sakse, Lim & 

farveblyanter, der er indkøbt sækkestole til deling på skolen, hvis 
dem der er indkøbt ikke er nok hører vi rigtig gerne fra jer igen. I 
skal bede jeres lærer kontakte Jesper Nexø for antal, sakse osv.

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

Trampolin med net Alberte og Silje                
2. klasse 

Hej Alberte og Silje. På en skole med mange elever store 
som små er det desværre for farligt med en trampolin, og 

vi kan derfor ikke støtte med en trampolin.

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

Slush-Ice maskine til 
når vi har fri

Ida og Frida                        
2. klasse

Frisk Slush-Ice er lækkert når det er varmt, og derfor har vi 
slush-ice til sommerfesten, vi synes ikke Slush-ice til hverdag 

er sundt og vil derfor ikke støtte med en sådan maskine.

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

Kaninbur                          
med kaniner

Ida og Frida                        
2. klasse

Hej Ida og Frida. Vi støtter ikke med kaniner på skolen, 
men håber I får lov til at have nogle derhjemme.

ØNSKEBRØNDENS ØNSKER

DER VAR RIGTIG MANGE ØNSKER FRA JER! DEJLIGT!
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NYT FRA HØJBOS VENNER NYT FRA HØJBOS VENNER

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

Spil til                                         
2. klasse Frida K.

Vi vil meget gerne støtte med spil og indkøbte spil til jer ved 
juletid. Er der andre spil i ønsker, så fortæl hvilke spil det er til 

Rikke (lærer) så kan hun kontakte Højbos venner.

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

De voksne skal have                  
Bolcher med til børnene 

hver fredag.

Ida og Frida                        
2. klasse

Det lyder som en god ide med Bolcher, men hvis man får 
for mange får i huller i tænderne, men vi vil gerne støtte 

med frugt ved særlige lejligheder. Se svar længere oppe.

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

Nye låse til 1. sals 
toiletter 2. klasse Vi har set ønsket før og vil bringe                                       

problemet videre til skolen.

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

Julepynt til 2. klasse Silja og Frida
Hej Silje & Frida. Vi vil opfordre jer til at planlægge 
en ”familie”dag i jeres klasse hvor i klipper og laver 

julepynt. vi støtter gerne med papir, lim osv.

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

En sjov forhindrings-
bane til trin 2 og 3

Med den nye parkour bane håber vi jeres ønske er indfriet, og 
ellers vil vi opfordre jer til at lave en bane udendørs på skolen, 

med bildæk, sten, brædder osv. Send gerne billeder til os!

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

Slanger 2. klasse Hej 2. klasse  Vi i Højbo’s venner er rigtig bange for 
slanger, så det tør vi ikke støtte med,,,uha uha

ØNSKE SVAR FRA HØJBOS VENNERFRA

Flunkerne Bøger Klubben
Hej 2. klasse. Vi vil meget gerne støtte med Flunkerne 

til biblioteket, så alle kan få glæde af dem.                            
Grethe fra Højbo’s venner kontakter skolen. 

ØNSKE

Hej alle Højbos elever.                                                                                                                                                           
Vi vil gerne opfordre jer til at fortsætte med at lægge ønsker i Ønskebrønden, vi følger op på alle                      
ønskerne. Mange af ønskerne kræver vi er i dialog med skolen og i samråd beslutter, hvad der kan lade 
sig gøre og hvad man må etablere, både af hensyn til sikkerhed, økonomi og etablering på arealerne…
Vi håber derfor i har forståelse for, at vi ikke lige her og nu kan imødekomme alle ønskerne, men at vi 
tager dem meget alvorligt og bringer dem videre til skolen og skolebestyrelsen.
                                                                                                                                                                                                   
Mange hilsner Højbo’s Venner

ØNSKEBRØNDENS ØNSKER

DET VAR EN FORNØJELSE AT TØMME ØNSKEBRØNDEN!
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FASTELAVN

Den 24. februar blev der afholdt 
et brag af en fastelavnsfest i salen 
på Højbo. Festen blev arrangeret 
af 7.kl. Festen bød på tøndesla-
gning og masser af spændende 
boder.
                                                                   
Af Bertil og Birk 7. kl.  

Heftige slag og knækkede bat
Festen blev sat i gang med et 
brag, eller rettere sagt mange 
brag. Eleverne blev delt op trinvis 
ved hver tønde, og den første i 
hver kø fik udleveret et bat. Så gik 
festlighederne i gang! Lyden af 
adskillige bat der hamrede mod 
tønderne gav genlyd i salen. Efter 
mange knækkede bat røg bun-
den af trin 3’s tønde af. Da alle 
tønderne bort set fra trin 1’s, var 
gået i stykker trådte de voksne til 
og hjalp eleverne med at gøre kål 
på den sidste tønde.
                                                          
Spændende boder og aktiviteter
Efter tøndeslagningen blev der 
åbnet op for forskellige boder og 
aktiviteter. ”Bid til bolle boden” 
bød på lækre boller, som man 
enten spiste normalt eller du 

kunne få bollen hængt op i en 
snor og spise den fra snoren uden 
dine hænder. Du kunne også 
komme med en ven og så kunne 
i spise om kamp og se hvem der 
spiste bollen først. Ansigtsmaling 
boden kunne du tage hen til, 
hvis du trængte til en makeover. 
Eller du kunne tage hen til ”Lav 
din egen maske” boden, hvis du 
uheldigvis havde glemt dit kos-
tume. Og hvis du bare lige pludse-
lig fik den største trang til at danse, 
så var Limbo aktiviteten måske 
noget for dig.

Nybagte pandekager
I madboden var der hele aftenen 
et kæmpe udvalg af lækkerier. 
Særligt de nybagte pandekager 
lokkede med deres søde duft. 
Herudover fristede boden med alt 
fra frisksmurte sandwich, kage og 
frugtspyd. Derudover kunne man 
slukke tørsten efter en nervepirren-
de omgang limbo med kølig vand 
eller kakao. 

Festlige kostumer
Da alle var mødt op var salen 
fyldt med glade stemmer, der       

skabte en god stemning, og 
festlige kostumer, som var unikke 
hver især. Da festen var ved at nå 
sin ende, var det blevet tid til at 
kåre de bedst udklædte fra hvert 
trin. Fra trin 1 blev det Lauge, som 
var klædt ud som en Masai kriger. 
Fra trin 2 blev det Nanna, som var 
klædt ud som en ghost-buster. Fra 
trin 3 blev det Marcus, som havde 
klædt sig ud som en kvinde. Efter 
at de bedst udklædte var ble-
vet kåret, var det blevet tid til at 
rydde op og tage hjem fra en 
hyggelig og sjov fastelavn.

FESTLIG FASTELAVN!

...OG FERIEDAGE
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FERIE SKOLEÅRET 17/18

Skolestart er onsdag d. 09.08.17 – klubben åbner uge 31 for klubbørn.

Efterårsferie             Lørdag d. 14. – søndag d. 22. oktober.
Skoledag             Lørdag d. 25. november (julemarked).
Juleferie             Onsdag d. 20. dec – søndag d. 7. januar 2018.
Vinterferie             Lørdag d. 10. – søndag d. 18. februar (uge 7).
Påskeferie             Lørdag d. 24. marts – mandag d. 2. april.
St. bededag             Fredag d. 27. april.
Kr. himmel             Torsdag d. 10. – søndag d. 13. maj.
Grundlovsdag             Mandag d. 4. –  5. juni.
Skoledag             Lørdag d. 16. juni (sommerfest).   
Alle nævnte dage inkl.

Sommerferie            Lørdag d. 30. juni 2018.   Klubben er åben i uge 27.

FASTELAVN

G O D  S O M M E R F E R I E  T I L  A L L E !

...OG FERIEDAGE




