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DECEMBER
12. - 13.12  Fremlæggelser - Projektopgave Kulturfag - Trin 3
15., 16. og 19.12 Terminsprøver 8. og 9. kl.
20.12   Juleafslutning

JANUAR:
04.01   1. skoledag i 2017
09.01   Danskdag - Trin 2
10.01   Bestyrelsesmøde kl. 18.00 på Højbo
30.01   Naturfagligt projekt - Trin 3 (hele uge 5)

FEBRUAR
08.02   Bestyrelsesmøde kl. 18.00 på Højbo
23.02   Skolekoncert “Phønix” kl. 08.35 - 09.20
24.02   Fastelavn kl. 17.00 - 21.00
28.02   Fælles emnedag

MARTS
07.03   Forældremøde kl. 17.00 - 19.00 - Trin 3
08.03   Dansebesøg “Gazart” kl. 10.00 - 11.30
13.03   8. kl. Introkursus til og med torsdag
14.03   Bestyrelsesmøde kl. 18.00 på Højbo
17.03   Planlægningsdag - personale
28.03   Fælles emnedag
29.03   Praktikdag 5. og 6. kl.

APRIL
05.04   Forældremøde - BH og 1. kl.
06.04   Forældremøde - Trin 2
07.04   Sangdag 3. kl.
24. - 28. 04  8. kl. Englandstur

MAJ
03.05   Fælles emnedag
08.05   Bestyrelsesmøde kl. 18.00 på Højbo
11.05   Elevrådsdag
15. - 24.05  Fællesuge
23.05   40 års jubilæum - Forestilling
31.05   Det store forældremøde + GF kl. 18.00 - 21.00

JUNI
10.06   Sommerfest
19. - 21.06  Musikfestival - 8. og 9. kl.
23. 06   Sidste skoledag - God sommerferie

KALENDER 2016/2017
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Kære forældre.

Allerførst velkommen til nye og gamle elver samt forældre.                            
Vi håber, at alle får et fantastisk skoleår på Højbo.
Herdis Bjerregaard Jensen er nu fastansat og varetager sprogundervisnin-
gen på trin 3 samt tyskundervisningen i 5. og 6. klasse. 
Derudover er Freja Fobian Hvidberg ansat som viceskoleleder samt 
dansk- og gruppelærer i 7. klasse. Velkommen til begge to!

I år er vores elevtal på hele 193, hvilket giver god ballast i økonomien. 
Der er en god stemning på skolen blandt voksne og børn.
Tak til alle jer forældre , som deltager aktivt i vedligeholdelsen af skolen. 
Vi glæder os over de mange arbejdsopgaver, som bliver løst.
Tak til Støtteforeningen (50.000) og SEAS NVE (10.000) for tilskud til                    
vores nye parkourbane. Skolen dækkede den sidste del på 74.000.                           
Banen er til stor glæde for store og små i pauser samt bevæg timer.

Vi har netop fået byggegodkendelse af Kalundborg Kommune. Efter en 
liciteringsrunde er det frosttid, så der forventes igangsættelse af byggeri-
et til foråret. Der vil blive etableret en boldbane. 
Skolen er desuden med i Kalundborg Kommunes plan med påbud om 
rensning af vand. Der skal derfor opføres et rensningsanlæg.

I slutningen af august havde skolen besøg af akrobatgruppen Nafsi fra 
Kenya. De var på skolen i 2 dage for at lave workshops med 7. og 8. klas-
se. De sluttede besøget af med en fantastisk forestilling for hele skolen. 
Temaet var ‘Takataka’, som betyder skrald. Tak til værtsfamilierne for at 
åbne deres hjem - læs deres historie inde i bladet.

Igen i år indgår skolen i Kulturpakker. Kalundborg Kommune har i år udvi-
det konceptet, så det omfatter både dans, musik og teater - se kalende-
ren for nærmere info.

23. maj afholdes skolens 40 års jubilæum med en forestilling - mere info 
følger! Vi glæder os til at fejre skolen med manér:-)

Husk at gå ind på skolens Facebook profil: 
https://facebook.com/HojboFriskole 
Her vil der løbende blive lagt billeder og små videoer ud. 
Det forventes desuden, at man som forælder tjekker foreældrentra 
mindst 1 gang om ugen.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde                                                                       
og ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Venlig hilsen
Freja, Jean og Jeanne

NYHEDSBREV DECEMBER 2016
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Højbo og bestyrelsesarbejde
Så er vi godt i halvvejs inde i dette skoleår, og dermed også i skolebestyrelsens mange spæn-
dende opgaver. Sammen med skolens ledelse, har vi, i år valgt at sætte fokus på følgende;

Byggeri af omklædningsrum og scene
I dette skoleår 2016-17 kan vi arbejde videre med det planlagte byggeri. Tegningerne som 
vi viste på det store forældremøde i maj af en udbygning af salen og omklædningsrum.                          
Byggetilladelsen fra Kalundborg Kommune er kommet her i oktober måned. Det første spade-
stik forventes når jorden er frostfri. Vi har længe savnet omklædningsrum og med skolereformen 
hvor idræt blev et eksamensfag er det endnu mere påkrævet. Oven på omklædningslokalerne 
kommer et nyt lokale til musik og to nye scener, de kan bruges både ind mod salen og - når vej-
ret tillader - ud mod boldbanen.

40 års jubilæum
Byggeriet kan ikke nå at stå færdigt, når vi holder 40 års jubilæum i foråret 2017. Men fest, det 
holder vi. Så jubilæet er også en af bestyrelsens opgaver i år. Festligholdelsen er planlagt til 
23.05.17.

Kommunikation
Gennem hele skoleåret arbejder bestyrelsen og ledelsen løbende med at udvikle Højbos kom-
munikation. Det gælder både den interne kommunikation mellem skole og hjem på Forældrein-
tra og den eksterne eksempelvis på Facebook og skolens nye hjemmeside.

Medarbejdernes trivsel
Bestyrelsen og ledelsen har ligeledes fokus på medarbejdertrivsel. En skole er dens ansatte og 
deres trivsel er derfor afgørende for, at vi har en god skole. Alt efter hvad vi sammen finder ud 
af, der er behov for, vil bestyrelsen og ledelsen sætte initiativer i gang.

Daglig drift
Ind i mellem de ovenstående opgaver kommer uforudsete opgaver, som må passes ind under-
vejs. 

Venlig hilsen bestyrelsen

Kirsten Justiano, bestyrelsesformand
Peer Olander Nørgaard, næstformand 
Trine Stevn Sørensen, forældrerep.
AnnaKarina Matine Müller, forældrerep.
Bitten Müller, forældrerep.
Freja Friis-Holm, suppleant
Michael Vinter Christensen, suppleant
Per Møller, suppleant

Højbo´s bestyrelse 
mødes 10 gange årligt. 
Bestyrelsen består af: 
8 forældrerepræsentanter 
og skolens ledelse. 
Ofte deltager også lærernes TR.

4

NYT FRA BESTYRELSEN
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NYT FRA KLUBBEN

Klubbens voksne kan 
mærke at børnene 
elsker at komme i klub 
og lege, holde fri og 
selv bestemme, hvad 
de vil lave.
Derudover nyder vi at 
se deres egen kreati-
vitet og fantasi, som vi 
selvfølgelig bakker op 
om.

- Dorte

Klubben er god og der er fem søde voksne og de hedder 

Rikke, Dorte, Sannie, Lone og Jørgen. 

Der er også morgenklub.
Vi er ikke så mange børn i morgenklubben. 

Vi spiser morgenmad og leger meget.

Eftermiddagsklub: Vi kan få klubmad imellem kl. to og tre. 

Vi får mange forskellige ting og Dortes brød.

Der er et rum, vi kalder legorummet, hvor man kan bygge 

lego og lave baser og man kan også lege med barbie.

Der er også en dukkekrog, hvor vi laver teater og klæder os 

ud. I klubtiden kan man komme i salen og vi spiller stikbold, 

badminton, hockey og basketbold.

Der er også sommerklub, hvor man kan spille Ipad, Iphone 

og Nintendo. Når det er varmt får vi is og leger med vand 

og spiller rundbold. 
Om efteråret laver vi kastaniedyr og tegner.

- Frederikke og Amalie 3. kl.

Leg på den nye parkourbane.

KLUBBEN
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Ja, det kan man faktisk godt.
Vi har 18 små fagbogsforfatter-spirer i 1. klasse, 
og tilsammen har de lavet 9 fantastiske dyre-
bøger.

Siden vores besøg i Odsherred Zoo har vi nem-
lig brugt gruppedagene til at arbejde med dyr. 

Eleverne arbejdede i grupper på to personer 
og valgte sammen et dyr fra Odsherred Zoo, 
som de gerne ville vide mere om efter at have 
oplevet dyret i zoologisk have.
Viden om dyret fik de på deres Ipad, der læste 
de små fagtekster højt for dem, og billeder af 
dyret søgte de på skolens computere. Det kræ-
ver lidt øvelse at bruge Uni-login kode, når man 
går i 1. klasse, så det var godt at få øvet.

Herefter gik skrivearbejde i gang. Bogen skulle 
indeholde 5 kapitler:
- Hvordan ser dyret ud?
- Hvad lever dyret af?
- Hvor lever dyret?
- Hvordan får dyret unger?
- Hvad kan dyret?

Og så skulle hele bogen sættes fint op med 
tegninger og printede billeder.

Eleverne har børnestavet, for i denne proces er 
det ikke retstavningen, men det at få anvendt 
bogstavernes lyde, i en funktionel sammen-
hæng, der har været vigtig.

Eleverne har trukket på IT, billedkunst, biolo-
gi, geografi og danskfaglige kundskaber, og 
processen er et eksempel på, hvordan fagene 
hænger naturligt sammen, når man arbejder 
undersøgende og skabende.

Opgaven stiller store krav til børnenes overblik, 
struktur og samarbejdsevne, men elevernes lyst, 
videbegærlighed og skabertrang har båret 
hele vejen og det har været en fornøjelse at 
være sammen med dem undervejs.

Med venlig hilsen Maria

Kan man være forfatter, når man går i 1. klasse?

1. KLASSE LAVER BØGER
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RØSNÆS

RØSNÆS FYR
Da vi kom, hyggede vi os og bagefter skulle vi ud 
og gå 6 km. Til fyret og tilbage.  
Og da vi kom hjem til lejrskolen igen, legede vi og 
så skulle vi spise aftensmad. 
Så skulle vi sove og da vi vågnede spiste vi 
morgenmad - nam nam;-) Dejlig tur! SLUT.

- Sebastian Olsen

På Røsnæs første dag på legepladsen 
kælede vi med kaninerne og legede i 
rebene og så gik vi 6 km. 
Og vi var ved en strand og en skov 
og så var vi ved fyrtårnet. 
Så gik vi hen til to strande. 
Så skulle vi hjem til Røsnæs Naturskole, 
så skulle vi spise flutes, grønt og frugt 
og så skulle vi holde pyjamas fest.

Så skulle vi sove i tre værelser og en stue, 
jeg sov sammen med Milica og Freya og 
Amalie og Frederikke. Vi sov på værelse 
fire. På værelse fem sov Victoria, Nicoline, 
Lassebjørn, Martin og Tobias og på 
værelse seks Lea, Bertram, Lauge 
og Viktor. Nede i stuen sov Celina, Luca, 
Malthe, Lucas, Sebastian og Marcus.
Det var et ældgammelt hus, men det er 
flot. Der er æsler, høns, får og geder.

- Cecilie, den sjove

3. KLASSE PÅ RØSNÆS
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Onsdag den 27. april 2016
Kære dagbog. I dag skal jeg på lejrskole. Jeg glæder mig helt vildt og jeg 
skal senest være på Jyderup st. kl. 8.30. Hele turen varer 4 timer. 
Da vi ankom skulle vi slå telte op, men det gik ikke helt som planlagt. For da 
vi skulle til at slå teltene op blev det haglvejr. Men da haglvejret var gået 
væk gik vi ned til klinten, og jeg fandt nogle vættelys. Da vi kom hjem skulle 
jeg lave aftensmad. Det var meningen at vi skulle have lasagne, men den 
var ikke tøet op, så vi fik chili com carne i stedet for. Aftenen var rigtig hyg-
gelig, men jeg ville gerne have ligget lidt mere den aften og snakket med 
dem jeg lå i telt med.

Torsdag  den 28. april 2016
Kære dagbog. I dag er det min 2. dag på lejrskole og jeg skal ud at gå mor-
gentur. Det var rigtig flot at se klinten i morgenlyset. Da vi kom tilbage var 
de andre ved at pakke morgenmaden sammen, men vi nåede lige at få 
noget.  Efter vi havde spist lavede vi vores egne madpakker og så gik vi af-
sted. Det var super sjovt og vi så to 3D film om dinosaurer. Vi var også nede 
på stranden, hvor jeg fandt masser af spændende ting. Ham vores guide 
syntes jeg var rigtig god. Da vi kom hjem og havde spist lasagne tændte vi 
et bål. Det var rigtig hyggeligt. Men denne aften var koldere end den sidste.

Fredag  den 2. april 2016
I dag er det den sidste dag og det er lidt ærgerligt, for jeg kunne godt bru-
ge en dag mere. Det var den samme tur hjem, bare omvendt. Da jeg kom 
hjem var jeg helt færdig. Men det var en mega god tur.

- Nanna, foråret 4.kl 

NANNAS DAGBOG FRA LEJRSKOLE TIL MØN 

MØN - FORÅR 2016

MØN - FORÅR 2016
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Hvis man efter spisepausen, 
stikker hovedet ind i et af klasse-
lokalerne på Højbo, vil man ofte 
blive mødt af sprøde guitar- 
eller klavertoner, man bliver 
også mødt af dyb koncentrati-
on, der er simpelthen gang i 
musikskolens undervisning. 

Musikskolen har igen i år tilbudt 
undervisning i forskellige instru-
menter, herudover har skolen 
tilbudt sammenspil for både sto-
re og små, samt drama og kor. 
Desværre er ikke alle hold kom-
met fra start, det er blevet til 
et samspilshold og så eneun-
der-visning på guitar, klaver, 
keyboard, bas, tromme, violin, 
saxofon og solosang. 

Dette skoleår er følgende 
lærere tilknyttet musikskolen: 
Lærere fra Højbo Thomas, 
Rasmus og undertegnede, ude 
fra Lene Kornbech Grell, Maj-
Britt Stiedl og Susanne Axbøl. 
Denne sæson er Sune på barsel, 
men jeg regner med, at han er 
tilbage som underviser i 
musikskolen næste sæson.

Bestyrelsen
Her er der også sket lidt ændrin-
ger. 
Søren Schmidt og Dorte Olesen 
har valgt at forlade bestyrelsen. 
Så nu ser bestyrelsen sådan her 
ud:  
Hans-Erik Olsen
Rasmus Nielsen-Elkjær
Shrieen Møller 
og Hanne Brinch – Nielsen.

Forårskoncert og generalfor-
samling
D. 21. april 2016 blev musiksko-
lens generalforsamling og forårs-
koncert holdt. 
Der var god forældreopbakning 
til arrangementet, så det blev 
en rigtig hyggelig aften, med en 
masse skøn musik. 
Eleverne viste på flotteste vis, 
at de havde lært rigtig meget, 
og at de gerne ville vise det for 
os. Nogle af eleverne sørgede 
for akkompagnement til fælles-
sang, nogle spillede firhændig 
klaver, andre spillede alene. 
Bestyrelsen stod for salg af kage 
og kaffe. 

En helt igennem dejlig aften.
 I denne sæson bliver forårskon-
certen og generalforsamlingen 
afholdt d. 26. april 2016 kl. 18.30 
– ca. 21.00

Fremtiden
Har vi en musikskole på Højbo 
om 10 år?  Det håber jeg, men 
samtidig må jeg konstatere, at 
elevtallet er faldende. 
Musikken har altid været en stor 
del af Højbo, og der har altid 
været mulighed for at gå til eks-
tra musik, ja det er blevet dyre-
re, men vi er stadig billigere end 
de kommunale musikskoler. 
Så jeg håber at alle både for-
ældre og elever vil bakke op 
om musikskolen og være en del 
af den, så vi kan blive ved med 
at have en musikskole tilknyttet 
Højbo. 

- Johna, musikskoleleder 
Højbo Musikskole - Kreativ Fritid

Musikskolen 
Så er tredje sæson i gang

Musikskolens hjemmeside:  
www.hoejbomusikskole.dk                                
Vi er også at finde 
på Facebook. 

HØJBO MUSIKSKOLE
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Sæsonen løber  f ra  mid t  i  september  t i l  ca . 
1 .  maj .
26  e lever  har  va lg t  a t  benyt te  s ig  a f        
mus iksko lens  t i lbud. 
De  f les te  har  va lg t  a t  gå  t i l  gu i ta r  og  k laver .

HØJBO MUSIKSKOLE
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DAGBOG: Før vi tog af sted 
tænkte jeg meget over, at lejrs-
kolen nok ville styrke vores ven-
skaber mere og at vi også ville 
få venner fra 5. Klasse. 
Endelig blev det onsdag og mig 
og mor havde taget kage med. 
Da vi kom der hen syntes jeg 
det var et vildt fedt sted og løb 
straks oven på til sovesalen hvor 
alle mine venner var. 
Da jeg havde sagt farvel til mor 
og alle var kommet, ringede 
Heidi med en kæmpe klokke og 
sagde at vi skulle gå ind og sæt-
te os ved et bord. 
Da alle havde sat sig sagde alle 
lærerne noget om hvem der 
skulle sove hvor. 
Da vi alle sammen var færdi-
ge med at snakke, gik dem der 
skulle sove ude udenfor og dem 
der skulle sove indenfor blev 
inde. Mig, Mathea, Amanda og 
Beatrice sov sammen i vores lille 
gruppe. 
Da sengene var redt fik vi lov 
til at løbe rundt og lege. Efter 
lidt tid ringede klokken igen og 
nu var der stjerne løb. Dem jeg 
var på hold med fra klassen var 
Laust og Martin. 
I stjerne løbet var der 6-7 op-
gaver, en af dem var at gæt-
te hvad stedet vi boede havde 
været brugt til i gamle dage. 
Da stjerne løbet var slut skulle vi 
finde en vinder. Der var 6 hold 
og vi kom på en 6. Plads. Efter 
stjerne løbet var der noget der 
hed krea værksted hvor vi f.eks. 
kunne lave papir, drømmefan-
gere og både m.m. Da det blev 

aften var jeg på kokke holdet.
Vi skulle lave chilli con carne. 
Efter vi havde spist skulle vi op til 
bålpladsen og synge. Efter bålet 
skulle vi i seng. 

Da jeg vågnede næste morgen 
var der mange der lige var stået 
op. Til morgenmaden sad jeg 
sammen med min stjerneløbs 
gruppe og spiste. Desværre var 
Laust faldet på en stor skrænt i 
går og havde brækket benet. 
Efter morgen maden fik vi lov til 
at lege igen og så var der krea 
værksted. I dag kunne man 
også male akvarel. Det valgte 
jeg selvfølgelig. Jeg valgte at 
male et flot landskab ud over en 
sø med rigtige efterårs træer. 
Til frokost fik vi madder. Efter fro-
kost malede jeg lidt videre og så 
var det færdigt. 
Senere på dagen gik vi alle 
ned til søen og legede med de 
både nogen havde lavet i krea 
værksted. Vi var nede ved søen 
i laaang tid og på et tidspunkt 
var jeg den eneste pige der 
nede, jeg lånte Hjaltes båd og 
legede sammen med drenge-
ne. Legen gik ud på at komme 
op på en stor sten med sin båd 
og så blive der så længe man 
kunne. 
Da vi kom tilbage efter at havde 
været nede ved søen var der 
en lege gruppe der fandt på 
at vi skulle lege dåseskjul ovre i 
skoven. Da vi var færdige med 
at lege blev dagens mad hold 
kaldt ind for at lave aftensmad. 
I mens de lavede mad gik jeg 

i gang med at snitte en pind til 
dagens bål fordi vi skulle have 
skumfiduser og kiks til bålet i af-
ten. 
Da der endelig var mad var jeg 
også vildt sulten. De havde lavet 
farsbrød, kartofler og alt muligt 
andet lækkert. 
Da vi var færdige med at spise 
gik vi op til bålpladsen hvor der 
igen var bål efter de grillede kar-
tofler. Det var helt vildt hyggeligt 
den aften. Mig, Hjalte, Anders 
og Thit sad tilbage som nogen af 
de sidste og snakkede om vores 
familier. 

Næste morgen fik vi en rigtig 
lækker morgenmad med kiks, 
fransk brød og saftevand med 
meget mere. 
Efter morgenmaden skulle vi gå 
en tur op til et stort gods. 
Da vi var på vejen, ned til det 
hus hvor vi boede, opdagede 
mig, Mathilde og Alma et 
kæmpe kastanje træ med 
virkelig store kastanje bolde. 
Vi fik lov af Busser til at blive og 
samle kastanjer. Efter cirka 10 
min. ringede klokken nede ved 
huset fordi der var frokost. 
Efter frokost var der kage, min 
kage. 
Da vi var færdige med at spise 
kom vores forældre og hente-
de os. Efter lejrskolen havde jeg 
fået nogle nye venner fra 5. Kl 
og havde lært nogle af dem fra 
klassen lidt bedre at kende.

- Alma Ea 4. kl. 

DAG 
BØ 

GER

LEJRSKOLE .  4.  OG 5. KLASSE
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DAGBOG:Vi ankom onsdag morgen. Da vi havde sagt farvel til vores for-
ældre, tog vi på stjerneløb, ude på stjerneløbet skulle vi lære at samarbej-
de med hinanden, vi skulle hjælpe hinanden ned af en skrænt, vi skulle 
også løse nogle opgaver fx hvad hedder det gods vi kørte forbi osv. 
Bagefter skulle vi finde ud af hvem der skulle sove hvor, man kunne vælge 
imellem at sove ude i shelter eller inden for på sovesalen. 
Bagefter spiste vi noget frokost, da vi havde spist gik vi ud på nogle værk-
steder: drømmefanger-værksted, papirværksted, båd-værksted og snitte-
værksted. 
Så da vi nåede aften var der et madhold der skulle lave aftensmad. Vi fik 
chilikonkarne med cremefraiche. og grillede majs på bål. Efter det var der 
bål, sang og kage, som nogle havde bagt hjemmefra. 

Om torsdagen var der også akvarelmaling plus vi måtte lave lige hvad vi 
ville. 
Så dagen gik mest ud på at have det sjovt og lave tingene på værkste-
derne færdige. 
Så var der et nyt madhold der skulle lave aftensmad. Vi fik græsk farsbrød 
med grønsager og hjemmelavet tzatziki. Efter det var der bål med skumfi-
duser og kiks og mere kage. 
Om aftenen da vi skulle sove havde dem der sov indenfor det virkeligt 
sjovt! Fordi nogle af 4. klasserne fandt på en sang som lød sådan her: Pro-
fessor numsehår, professor numsehår, dy dy dy dy dy dy NUMSEHÅR! Og 
det var virkeligt sjovt. 
Udenfor var der uhyggeligt fordi der var mange dyrelyde og mørkt i shel-
teret. Rikke havde en lille lyserød solcellelampe med, der lyste hele natten. 

Om fredagen var det sidste dag på hele Lejrskolen så det var lidt en pak-
kedag fordi vi skulle pakke tingene ned. 
Efter vi havde gjort det gik vi en tur hen til Torbenfeld gods hvor Rikke og 
Busser lærte os om træer, da vi kom tilbage skulle vi spise frokost efter vi 
havde spist frokost kom vores forældre og hentede os. 

- Emma B og Mathilde H 5. 
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Besøg 
fra Kenya
‘Nafsi’ betyder ‘sjæl’ og ‘Nafsi 
Africa’ er altså ‘Afrikas sjæl’.
I Nairobi arbejder Nafsi Africa 
med hundredvis af børn i mange 
forskellige slumkvarterer.
Fra slutningen af august og to 
måneder frem var en ungdoms-
gruppe fra Nafsi på turné i Dan-
mark og gav hunderedvis af 
børn en kulturel oplevelse - her-
under Højbo.
I Nairobi (Kenya) har Nafsi en stor 
trænergruppe af unge akro-
bater, dansere, musikere og 
billedkunstnere. De træner og 
underviser børn og unge i flere 
slumkvarterer og arbejder med 
forældreløse børn og andre børn 
fra gaden.
For mange af de børn, de ræk-
ker ud til , er Nafsi indholdet i 
hverdagen og håbet for fremti-
den.

Gruppen bestående af 8 børn/
unge samt deres 2 trænere, var 
på Højbo i 2 dage, hvor de lave-
de workshops med 7. og 8. klas-
se. De skulle både danse og lave 
akrobatik. 
Alle deltog med stor glæde og 
entusiasme. Samtidig fungere-
de 7. 8. og 9. klasses elever som 
værtsfamilier! 
Forløbet blev afsluttet med et 
brag af en forestilling ved navn 
TAKATAKA, som betyder skrald 
eller affald på swahili. I Nairobi er 
der nemlig masser af skrald, der 
forringer livskvaliteten for menne-
sker og dyr.
Skrald hænger sammen med for-
brug og med FN’s Verdensmålnr. 
12 om bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre. Med det 
store forbrug, vi har i Danmark, 
har vi gode muligheder for at bi-
drage til Verdensmål nr. 12.

- Freja

En værtsfamilies    
beretning - besøg af 
Henry fra NAFSI
Den ene aften skulle vi have 
madpandekager, med noget 
kød og majs. Før vi skulle spise, 
havde jeg introduceret ham for 
‘DRÆBERHUNDEN’. Han syntes 
åbenbart at den så ‘drabelig 
ud’, det var nok fordi, at når der 
kommer gæster, så begynder 
min hund at pruste og stønne.
Ved maden sad vi og snakke-
de. Jeg syntes, at det var me-
get sjovt og specielt, at høre om 
hans madvaner og andre ting.
Han spiste også madpandeka-
gerne krøllet fint sammen, og så 
spiste han kødet ved siden af sin 
pandekage. Og han skulle ikke 
have noget med osten at gøre. 
Om morgenen spiste han bare 
en krydderbolle, og da han gik 
over for at tage noget vand, 
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spyttede han bare det hele ud i va-

sken og sagde, at det smagte me-

get dårligt og underligt.
Så da vi skulle med bussen om ef-

termiddagen, snakkede vi megt om 

vejret og tornadoer. I Kenya smad-

rede sådan en tornado alt, den rev 

alt med sig og slog rigtig mange 

mennesker ihjel.
Da vi skulle hjem snakkede vi rigtig 

meget om spil og Superman, spe-

cielt Flash og Supeman snakkede 

vi meget om. Så da vi kom hjem 

spillede vi PS4. Han kunne godt lide 

Star Wars, men jeg måtte hele tiden 

redde ham.
Derhjemme i Kenya havde han 

også en Playstation 2, bare med 

nogle andre spil. Så da han prø-

vede Lego Batman 3 var han lige 

pludselig bedre end min lillebror. Så 

da han endelig var færdig med at 

game, var det blevet aften, og vi 

skulle spise.
Vi skulle have spaghetti med 
kødsovs, og nu spiste han først 
spaghettien og kødet bagefter.

Og hvad ville han så bagefter, 

game igen. Han var totalt forelsket i 

PS4’eren. Han prøvede også Ipa-

den, der fik han lov til at installere 

nogle spil selv.
Næste morgen var der nybagte 

boller, med appelsinjuice og noget 

andet. 
Om aftenen spurgte vi ham, om 

han ville ud på stranden. Det ville 

han ikke, måske fordi det var meget 

koldt, den sidste dag. Måske kunne 

han bare i det hele taget, ikke lide 

det danske vejr. Så i stedet gik vi ud 

og hoppede på trampolin. Det så 

lidt mærkeligt ud, da han bare skød 

op i himmelen og så skvattede, da 

han prøvede at lande. 
Bagefter fik vi spillet fodbold med 

mig som målmand. Til sidst skulle der 

tages billeder. 

- Lukas N. 7. kl. 

15



16

Rapport fra 
9. klasses rejse 
til Berlin
SØNDAG: Alle var i lufthavnen til 
tiden. Tak for det! Tjek ind gik fint. 
Johannes slap igennem med hele 
medicinskabet. 
Josefine og Daniel blev udtaget til 
stikprøvekontrol - og bestod!
Efter flyvetur, S-bahn og U-bahn 
landede vi i bydelen Tempelhof 
på Ufa-Fabrik. En ganske særlig 
stemning i byen. Netop 18. sept. 
var der delstatsvalg i Berlin. Der 
var mange demonstrationer og 
valgplakater overalt. 
Vi var glade, men lidt overraskede 
blev vi, da vi opdagede, at Højbo 
først havde bookingen på Ufa fra 
d. 19. sept. Men som mennesker 
med overskud jo siger i Tyskland: 
‘Wir schaffen es’ En U-bahntur el-
ler to og en omgang Asian Stre-
etfood på Mehringdamm senere, 
var vi installeret på A&O Hostel 
i Kreuzberg sammen med 350 
skoleolympiske elever i ens hold-
dragter. Aftenen bød også på en 
spadseretur i det multietniske Kre-
uzberg og en dönerkebab, mens 

en brand blev slukket og en 
familie evakueret stille og 

roligt fra  4. sal.

MANDAG:                  
Morgenbuffét i 
den gigantiske 
spisesal vandt an-
erkendelse blandt 
elevgruppen og da-
gens program kunne 
begynde: Checkpoint 
Charlie og omgivende 
gade-info-udstilling, As-
sisi-panorama, DDR-mu-
seum om hverdagen i øst, 
slentretur ad Unter den 
Linden inkl. lidt shopseeing, 
racerbil- og Formel1simula-
torkonkurrence, 6 pers. pige-
cykeltur, så Reichstag, Ho-
locaust Denkmal og sluttelig 
Potsdammer Platz.
Vi vendte snuderne mod syd og 
dejlige Ufa-fabrik. Alle fik deres 
værelser - og pigernes endda 
med bad. De bliver jo også nok 
mest beskidte, som en af drenge-
ne bemærkede. 
Der blev købt stort ind i Edeka og 
lavet en virkelig lækker Pastaskrue 
Boulognaise. Drengene viste sig 
meget duelige og kvalitetsbevid-
ste i køkkenet. I aftenskumringen 
nåede vi også lige en kort tur over 
på en lokal sjov legeplads. 
Så blev der slappet lidt af på væ-
relserne, dvs. mest på gangen 
frem og tilbage MELLEM værel-
serne. 
Et enkelt par og en udspioneren-
de avislæsende lærer(!!!) be-
søgte den lokale Café Olé og så 
var der fælles aften-te kl. 21.30 
og på værelserne 22.30 (ca.!!!)                         
Vejret havde i øvrigt været helt 

fantastisk! 
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TIRSDAG: Fantastisk vejr igen. 
Og det matchede programmet 
perfekt. Efter morgenmaden var 
der dømt løbetur og freestyle 
parkour i en park og på endnu 
en sjov legeplads kun 1½ U-bahn 
stop væk. Eleverne præsterede 
alt fra at sidde på en bænk til at 
give den max gas forbi egern og 
ænder på de snoede parkstier. 
Højt humør og derefter hjem til 
bad og frokost.
Så tog vi til Bernauer Strasse for 
at besigtige og lære om selve 
muren. Tingene er ikke så enkle 
at forstå og eleverne har brug for 
at komme omkring begreberne 
igen og igen. De er børn af det 
nye årtusinde og Den Kolde Krig 
ER historie.
Så afsted med Tram/Strassen-
bahn til Karl Marx Allé. I en tid-
ligere luksus-ejendom for par-

tifunktionærer har HUMANA 
indrettet en fantastisk second-
hand Mega-store. Enkelte fik 
købt et par cool ting, men hurtigt 
var eleverne færdig med gen-
brug og samledes ved trappen 
for at lade op til den helt store 
forbrugerudladning. Men hov, så 
kom lærerinden lige med en op-
gave: Mens eleverne er i Berlin, 
skal de spotte en fremmed per-
son, der gør indtryk på dem og 
hjemme skal personen så dan-
ne udgangspunkt for en stil. OK! 
Eleverne tog det pænt, men vi 
måtte lige minde om, at vi er på 
studietur og ikke ferie.
Da vi steg op fra U-bahn under-
verdenen på Alexanderplatz, var 
alle tyngende byrder dog glemt 
og pigerne spottede 
hurtigt deres helt store mål for rej-
sen: PRIMARK. Ironisk nok her på 

DDR-socialismens fineste plads. 
Nu indtaget af PRIMARK og ALLE 
de andre vestlige mærkevare-
templer. En ikke uvæsentlig del 
af hele grunden til, at Østblokken 
kollapsede på netop den måde, 
den gjorde tilbage i 1980’erne. 
Folk ville shoppe og have vare-
udbud i lange baner. Eleverne 
fik også frit løb og frihed endda 
til at tage hjem fra centrum på 
egen hånd - dog ikke enkeltvis. 
De levede op til ansvaret alle-
sammen og var hjemme kl. 19. 
100% tillid kan vi have til dem.
Det blev sen aftensmad, der 
blev hygget og jeg ‘holdt tale’, 
som Johannes kommenterede, 
om nogle historiske pointer. Igen 
en dejlig dag ! 
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ONSDAG: Startede dagen med Minigolfspil, som 
var udfordrende i den funky techno-kælder ved 
Görlitzer Park - Kreuzberg. 
18 huller og 5 teams af fire. Jonathan slog færrest 
slag - vist 46 i det hele.    
Bagefter slentrede vi eller rullede på Pennybo-
ards  gennem parken i det skønneste vejr og kom 
ad stemningsfulde og charmerende gader til East 
Side Gallery på den anden side af Spree. Det er 
ca. 1 km. kunstbemalet mur. 
Her skulle eleverne vælge et citat eller et bille-
de, der gav særlig mening for dem. ‘Fuck Donald 
Trump’ var et af budene og tilmed et af nyere 
dato. Manden der netop buldrer med tønderne 
om at opføre en ny mur - og endda i Kennedys 
hjemland.
Så blev det sørme til lidt mere fritid, hvor eleverne 
relativt hjemmevant kunne springe rundt fra Alex, 
Stadtmitte og Potzdamer Platz osv.
Tidlig aftensmad og så ud i Victoria Park efter et 
vue over Berlin og en lidt is til dessert. Victoria park 
bød på spændende oplevelser i skumringen, som 
jeg nok tror vil kunne forstyrre de fleste af unger-
nes nattesøvn. 
Den italienske is var en utvetydig forsødende op-
levelse og dejlig måde at slutte endnu en forry-
gende dag af på. Og så lærte eleverne også, 
hvad et bæger hedder på tysk: Bächer. Og vaf-
fel er bare Waffel. Åhhh, tysk er bare så nemt et 
sprog. Og lakrids er lakrids osv.

TORSDAG: Rutinen igen. Op 7.30. Morgenmad og 
afsted 9.15. Sidste hele dag skulle bruges fuldt ud.
Naturkunde er bare et must, ikke mindst for en re-
lativt naturfaglig stærk klasse som denne. 
Verdensklasse genstande fra naturhistorien i et 
klassicistisk monster af en mastodontbygning fra 
Berlins eksplosive periode sidst i 1800-tallet. Spørg 
ungen, når han/hun er hjemvendt.
Så tog vi til et af Berlins nye store turistrækplastre 
Berlin Dungeon. Eleverne kom virkelig op at køre 
på en gotisk rejse gennem Byens mørke og pest-
befængte historie. Jeg holdt konstant to elever i 
hånden. Og især gruppens blondiner blev ofre for 
skuespillernes gags reinactment af fortidens ræds-
ler. Pause midt på dagen, som vi havde forestil-
let os, at eleverne ville benytte til at slappe af på 
værelserne eller på den lokale legeplads. Men 
afsted rundt i byen med dem.
Boros Bunker skal næsten billed-googles. En rig 
reklamemand har åbnet sin egen installations-
kunst-samling for off. rundvisninger i en 2. verdens-
krig overjordisk bunker. Og så bygget en privat 
penthouselejlighed på det 3,2 m. tykke betontag.
En indisk restaurant var blevet valgt til det sidste 
aftensmåltid i storbyen. 
Og nu her kl. 23:53 er der vist ro på gangen. Øh, 
Johna tjekker lige op på et af pigeværelserne
Nå, men godnat og fredagen må I nok høre om 
over skålen med ekstra fredagsslik derhjemme.

Freudlichen Grüssen aus Berlin, Johna & Rasmus
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At have gode venner 

At have det sjovt

At hjælpe børn der har slået sig

At lære noget

At lave lektier

At være udendørs

At lære bogstaver

At lege med gode venner

At være gode ved hinanden

At lege med en god ven

At lære nye venner at kende

At lege godt

At hygge sig med sine venner

At lære noget sjovt

At være sammen med de 
andre venner

At få gode venner

At være sød mod sin klasse 
og de voksne

At være sød mod nye venner; 
Ikke være sur på dem

DET BEDST E/VIGT IGST E VED AT G Å I  SKOLE!
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Efter han havde dræbt dragen Fafner, skulle 
sagnhelten Sigurd angiveligt have sagt: ”Mod er 
stærkere end et skarpt sværd; vi har hørt, at 
mangen tapper dåd er udført med sløve våben, 
men aldrig har fej mand vundet sejr!”
Mod skal der til, for at stille op til kamp. Stiller man 
aldrig op til kamp, vinder man helt sikkert aldrig!
Tirsdag d. 13. september 2016 blev dagen, hvor 
Højbos fodboldhold brød de seneste års onde 
stime af resultater i Ekstrabladets skolefodboldtur-
nering. 
2014: Et meriterende nederlag på 1-10 til Firhøjsko-
len. 2015: Et ærefuldt nederlag på præcis 1-10 til 
Sydskolen afdeling Asnæs. 
Det entusiastiske hold fra Trin3 kan ses på bille-
det her på siden. En god blanding af erfaring og 
unge uprøvede kræfter. 2 friske spillere fra 6. kl. og 
en pigespiller fra 8. kl. kunne truppen endda også 
byde på. 
Truppen savnede dog de seneste to års eneste 
målscorer, Martin, der i mellemtiden desværre 
havde forladt Højbo til fordel for en efterskole på 
Fyn.
Anfører og holdets målmand var Daniel fra 9. kl. 
Han udtog truppen sammen med klassekamme-
raten Jonathan og var holdets naturlige leder. 
Blandt sine indlysende kvalifikationer var, at 
Daniel i en lang årrække rent faktisk har gået til 
fodbold i fritiden. En relativ sjælden omstændig-
hed i den muntre flok.
Dette års modstander var Nr. Asmindrup Friskole. 
For første gang en anden friskole. Nr. Asmindrup 
råder over noget, for Højbo-elever, så eksotisk 
som rigtige boldbaner. 

Vi tog turen med tog fra Svinninge op i det skøn-
ne Odsherred. 
Sensommeren viste sig fra sin absolut mest smilen-
de side og dermed var rammerne helt perfekte.
Kampen bød på fine præstationer og megen 
god fight. På intet tidspunkt var Højbospillerne op-
givende. Ikke engang et stensikkert selvmål, ak-
kompagneret med den højlydte replik fra målsco-
reren: ”Den har jeg!”, kunne ødelægge humøret. 
0-5 ved pausen. 
Der blev arbejdet klippe hårdt og 2. halvleg viste 
klart bedre sammenspil, mere spilforståelse og det 
gav reelle målchancer. Læringskurven var impo-
nerende stejl for det ganske usammenspillede 
Højbomandskab. 
Modstanderne kunne dog fortjent efter slutfløjtet 
hyldes som sejrherrer med cifrene 9-0.
Gode redninger, solid styring af forsvaret og et 
frispark taget på modstanderens banehalvdel, 
medvirkede til at Daniel modtog Fidusbamsen, 
som bedste spiller. 
Højbos pigespiller Jolle fik det eftertragtede hånd-
klæde og Fair Play - prisen. Helt fortjent efter at 
have demonstreret stort overblik, snuhed og stabi-
litet i Højbos forsvar hele kampen igennem.
Det var med stolthed, smil og hovederne højt hæ-
vede, at spillerne kunne gå i bad, spise en Snea-
kers og tage toget hjem. Ikke som sejrherrer. Men 
man behøver ikke en sejr for at være en vinder.
For modet var intakt. Og måske var det endda 
vokset i brystet på de hjerterrødklædte Højbokri-
gere.
For næste år, så skal vi eddermam’e…………….!
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Tør - hvor andre tier!

SKOLEFODBOLD
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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.
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Højbo Friskole, Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev


