
Kære alle 
 
Hermed Friskolens nyhedsbrev uge 39 
 
 
Forældredag i torsdags 
Tak til jer forældre, der tog vare på vores elever, mens lærerne var på kursus i Århus. 
Vi hører, at det var en rigtig god dag for både elever og forældre. Dejligt, at det kunne lade 
sig gøre. Lærerne havde en meget udbytterig dag. 
 
 
Høstmarked i indskolingen 
Eleverne i indskolingen lærer i denne periode om landbruget. Og så er der jo oplagt at bede 
eleverne om at medbringe forskellige frugter, frø, korn og grøntsager fra haven og marken. 
Tak for hjælpen med at få bragt poser med forskelligt korn, æbler, blommer, majs og meget 
mere med i skole. Det var spændende at se, hvad de forskellige klassekammerater havde 
med. Eleverne fik smagt på friske gulerødder fra haven og mælk direkte fra koen og eleverne 
fik også talt om, at nogle frugter og bær ikke spises af mennesker men af dyr f.eks. fugle og 
snegle. 
 

  
 

 
 



Værkstedsdag – alle klasser 
På mandag skal eleverne igen have en praktisk værkstedsdag.  

• 0.-4. klasse skal være på skolen. Eleverne inddeles på samme måde som sidste uge i 
fire værksteder. Hver elev når to værksteder i løbet af formiddagen. Eleverne har fri kl. 
12.00. Et af værkstederne er et ’Mønster-værksted’, hvor elevernes arbejde skal 
sættes sammen til et kunstværk. Har I sådan en perleplade hjemme (se billedet), må I 
gerne sende den med i skole på mandag. Afleveres til Gabriella:     

                                                                                                       
 

• 5.-8. klasse skal igen til Dhe. Eleverne tager bus frem og tilbage efter samme plan 
som sidst. Sygdom mandag morgen ringes til Tilde direkte på mellemtrins-
mobilen (24824799) 

 
 
Sidste skoleuge før efterårsferien – uge 41 
Så tør vi endelig tro på, at Herligborg vender tilbage. Det har vi sør’me ventet længe på 
           Fra mandag morgen til torsdag eftermiddag omdanner vi friskolen til et lille 
minisamfund, hvor eleverne er borgere og skal passe et arbejde og hvor de kan købe 
forskellige produkter, tjenester og fornøjelser af hinanden. Eleverne er sammen i grupper på 
tværs af årgangene, hvor de ældste elever har det største ansvar og skal sørge for, at alle 
ansatte i deres virksomhed har gode arbejdsopgaver og at arbejdsopgaverne bliver løst godt 
      Vi kalder vores minisamfund for Herligborg og de penge, borgerne tjener udbetales som 
Herligspir. Torsdag d. 14. oktober holder vi Open by Night fra 15.30 til 17.30, hvor vi håber, 
at I forældre vil komme og veksle lidt kroner om til Herligspir, købe en kop kaffe i cafeen eller 
noget af det eleverne har produceret til butikkerne. Det er obligatorisk for eleverne at møde 
ind torsdag eftermiddag. Fravær bedes så vidt muligt undgået. 
Fredag holder vi traditionen tro Skolernes Motionsdag. Som vi plejer, vil vi gerne invitere jer 
forældre til at komme og være sammen med os denne formiddag. Vi har brug for lidt 
praktiske hjælpere og så er det også bare meget sjovere at trampe i pedalerne, hvis vi er 
flere til at heppe. Nærmere info følger vedr. hele uge 41. 
 
 
Enzymjagt i 5.-8. klasse 
Efter efterårsferien og 3 uger frem skal elever i 5.-8. klasse i natur-teknologi og biologi 
arbejde tværfagligt og lære om enzymer. Eleverne skal gennem undersøgelser i 
virkelighedsnære problemstillinger lære, hvor enzymer findes og hvilke formål, de tjener. Det 
kan være svampe, vaskemidler, tandpasta og lignende. Læringsforløbet, der har til formål at 
understøtte undervisningen i de naturfaglige fag i grundskolen, er udviklet af LIFEfonden 
(Novo Nordisk Fonden) - i tæt samarbejde med skoler, virksomheder og 
forskningsinstitutioner. Tidligere på året blev alle landets skole tilbudt dette 
undervisningsforløb. Der er rift om materialet. Vi var heldige og får det tilsendt allerede i 
dette skoleår. Til februar skal 5.-8. klasse have undervisning i endnu et tvær-naturfagligt 
forløb fra samme fond, når eleverne skal undersøge en bæredygtig metode med naturlige 
mikroorganismer. Undervisningen ligger indenfor det almindelige skema. 



Skæld ud i skolen 

DRs Ultra Nyt for børn: ‘Skæld ud gør det svært at lære noget - Det har en forsker fundet ud 
af. Selvfølgelig må en lærer gerne bede om ro eller sige ’stop’ til dig. Men hvis de råber eller 
kalder dig ting, bliver det svært at følge med i timen og lære noget’.  
 
Der er meget fokus på børns trivsel i dagens Danmark. Det er godt. Vi er et ressourcestærkt 
samfund, hvor vi har alle muligheder for hver dag at gøre det bare en lille smule bedre. Også 
som skole. Det er det, der kendetegner et velfærdssamfund. At drive skole er en organisk 
proces, hvor vi forholder os til den relevante viden, der findes på vores område. Nogle gange 
peger videnskaben lidt den ene vej – i andre perioder lidt den anden vej. Lige nu er skæld ud 
oppe i medierne. 
 
Formålet med Herborg Friskole ligger fast. Formålet er uomtvisteligt børnenes faglige læring. 
Vi er fagligt ambitiøse på vores elevers vegne. De skal blive så dygtige som overhovedet 
muligt. Lige så centralt for os er elevernes dannelse – eller måske med et andet ord 
opdragelse. Forældres opdragelse af deres børn, så de er skoleparate omkring 6 års-alderen 
og lærernes opdragelse af eleverne ind i skole-fællesskabet baner sammen med selve 
undervisningen vejen for, at børnene finder deres egen vej, bliver fagligt dygtige, livsduelige 
og klar til at indgå i det voksne liv. Men måden, vi underviser og opdrager vores elever/børn 
på, er vigtig at forholde sig til løbende. I denne kontekst er debatten om skæld ud derfor 
vigtig og relevant fordi den endnu engang sætte fokus på børns trivsel. Forudsætningen for 
al læring.  
 
Nogle gange hører vi eleverne sige, at de voksne skælder ud. Og den følelse er jo reel nok. 
Men hvad er forskellen på skæld ud og en irettesættelse og hvorfor bliver en irettesættelse - 
en korrigering af elevernes adfærd - nogle gange taget i brug. Vi kan meget hurtige blive 
enige om, at ‘skæld ud’ (forstået som en kraftig irettesættelse efterfuldt af nedladende ord) 
på ingen måde er i orden og jeg oplever heller ikke, at eleverne på Herborg Friskole mødes 
af skæld ud. Tværtimod. Uden at det skal blive alt for meget ‘klappen os selv på skuldrene’, 
så bliver vi gang på gang bekræftet af fagfolk og andre gæste udefra, at vi har en god og 
anerkendende tilgang til vores elever. Det var noget af det første vores nye tilsynsførende 
bemærkede, da han var på besøg for nogle uger siden og noget som også vores tidligere 
tilsynsførende har italesat: ’Her er rart at være’. Og jeg fristes til at sige: ‘Ja, selvfølgelig! Vi er 
en friskole – en dialogbaseret friskole med klare holdninger og værdier’. ’Vores 
grundlæggende menneskesyn er, at alle er noget, alle kan noget, alle er vigtige i 
sammenhængen’. Men det er selvfølgelig ikke en selvfølge. Vi skal til en hver tid se på os selv 
og vores egen praksis.  
 
Vi er på skolen ikke optaget af ‘skyld’. Vores udgangspunkt er netop, at alle gerne vil gøre 
det godt og rigtigt – hvis de kan. Det gælder både elever, forældre og ansatte. Det er en 
absurd tanke at tænke, at her kommer en elev, forælder eller en lærer, hvis formål med sin 
dag er at gøre det så træls som muligt for omgivelserne. Men der er nogle gange nogle 
omstændigheder, der gør, at vi ikke altid lykkes med at være den gode udgave af os selv. Og 
så må vi tage fat i det og se bag om handlingerne. Det er vores fokus. Dette er vores tilgang 
til vores elever og jer forældre. Og det er også den måde, vi ser på vores egen pædagogiske 
praksis på. Eller sagt på en anden måde: ‘På Herborg Friskole har man frihed til at være den, 
man er. Men man har ikke frihed til at gøre, som man vil’.  



Og derfor er det interessant at gå dybere ind i, hvorfor en lærer nogle gange må korrigere en 
elevs adfærd ved en irettesættelse og hvorfor/hvornår en elev f.eks. oplever en irettesættelse 
som skæld ud. Dette trivselsarbejde er, sammenholdt med selve den faglige dygtiggørelse af 
eleverne, lærernes vigtigste opgave. Og det bedste resultat får vi, når det sker i konstruktivt 
samarbejde med jer forældre og når den del af opgaven, der ligger hos jer forældre 
medinddrages.  
 
Det er det trygge og tydelige lærer-og forældrelederskab, der skaber trivsel og ro både i 
klassen og hjemme. Det er her, hvor vores gode skole-hjem-samarbejde bliver vigtigt. For det 
er ikke altid lige til at finde ud af, hvor snittet skal ligge. Hverken for skole eller hjem. 
Moderne børn ved en hel masse om, hvad de har lyst til og de er vant til, at vi voksne 
spørger dem om deres mening. Og det er et langt stykke hen ad vejen rigtig godt og vigtigt. 
Men vi voksne har - sådan lidt generelt sagt - cirka siden 1968 rodet rundt i, hvordan vi på 
den mest rigtige måde opdrager vores børn/elever. Ja i nogle perioder har det været et 
regulært fyord at sige ’Opdragelse og pli’.  
 
Men de sidste halvtreds år har også været en vigtig proces ift. at finde ‘en god måde at 
opdrage børn på’ og jeg oplever i de nye pædagogiske strømninger, at vi nærmer os en 
bedre balance. At det netop ikke er et enten-eller. Altså enten ‘den gamle latinerskole med 
spanskrøret’ eller 70’ernes/90’ernes ‘hvad-har-du-selv-lyst til-skole'. Men at det netop er et 
både-og. Vi er ved at nå frem til at stå på begge ben: både at lytte til børn, anerkende dem 
og inddrage dem i børne-relevante beslutninger – for de er kompetente til at sige, hvad de 
føler og ønsker sig. Og det er godt. Og samtidigt finder vi hele tiden bedre måder at lede 
børnene og sætte rammer for deres adfærd – til gavn for dem selv og omverdenen. For selv 
om børn ved meget om, hvad de har lyst til, så ved de ikke altid, hvad de har brug for eller, 
hvad der er bedst i sammenhængen. Hvad enten det er i familien eller i skolen. Det er her, 
den voksen erfaring kommer ind. Der er her, at et kærligt og bestemt ‘Nej’ nogle gange er 
det rigtige ord.  
 
I torsdags var lærerne på kursus omkring de nyeste faglige vinkler på netop dette emne (og 
mere til). Der var oplæg fra anerkendte fagfolk som børnepsykolog Rasmus Alenkær og 
hjerneforsker Kjeld Fredens. Det interessante er jo netop: Hvad sætter vi i stedet for skæld 
ud, når/hvis den kommer (spanskrøret og lussingen har vi heldigvis fået afskaffet for mange 
år siden) og hvordan undgår vi, at vi overhovedet kommer til irettesættelser eller skæld ud. 
Svaret er enkelt i teorien: anerkendelse, tydelig voksenledelse og et godt samarbejde. I 
praksis er vi kommet rigtig langt. Nedenfor er lidt inspiration til eftertanke og refleksion. Tag 
gerne snakken derhjemme og med lærerne på skolen. Vi kan kun blive klogere. Sammen laver 
vi verdens bedste skole. 
 
 

• Se 14 minutters debat mellem skoleforsker Louise Klinge og psykolog John Halse i 
Deadline fra i går fredag d. 1. oktober (begynder 18:46 min inden i programmet): 
https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-skaeldudfri-skole_276693 

• Læs/hør om Børnepsykolog Rasmus Alenkærs positive og motiverende tilgang til 
forældreskabet: https://www.alenkaer.dk/alt-det-forldre-kan 

 
 
 

 

https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-skaeldudfri-skole_276693
https://www.alenkaer.dk/alt-det-forldre-kan


Påskemarked  
Forældrene i 6.-8. klasse er gået i gang med at lægge de overordnede planer for dette 
skoleårs store støtte-arrangement/marked, hvor alle forældre i de tre klasser samler penge 
ind til klassernes lejrskoler/studietur. Der er forældrene, der vælger hvilken form 
arrangementet, skal have. I mange år har der været afholdt loppemarked og/eller julemarked. 
I år bliver det et påske-/forårsmarked og det bliver helt sikkert lige så hyggeligt som de 
forrige år. Eleverne plejer at glæde sig til at komme og være med, så sæt allerede kryds nu i 
kalenderen lørdag d. 23. april (weekenden efter påske). Der bliver boder, café, loppemarked 
og meget mere for både vokse og børn.  
 
 
Ansatte og elever 
Monica er begyndt som tilkaldevikar og har de sidste par uger dækket Ingas timer, da Inga 
har været sygemeldt. I går var Monica vikar for Lise, der havde en omsorgsdag. Monica er 
uddannet lærer med linjefag i blandt andet dansk og matematik. Hun er tidligere forældre på 
skolen, så hun kender mange af skolens rutiner og værdier. Inga er tilbage på skolen i næste 
uge. Velkommen til/tilbage til jer. I torsdags havde Esben i 2. klasse sidste skoledag hos os. 
Esben skal begynde i Spjald. Vi håber, at Esben bliver glad for sin nye skole og at han 
kommer fordi os en gang i mellem. Vi har flere elever, der kommer fra byer i vores opland og 
der er også børn, der bor i Herborg og som går på andre skoler end vores. Vi taler jævnligt 
med vores elever om, at man sagtens kan være gode venner selv om man går på forskellige 
skoler. Vi håber, I forældre vil støtte op om dette. 
 
  
Kalender  

• Værkstedsdag for alle klasser: 4. oktober. Se ovenfor. 
• Herligborg: man-tors i uge 41. Open By Night for forældre torsdag eftermiddag       
• Skolernes motionsdag: fredag uge 41. Eleverne har fri kl. 12.00/13.35.  
• Skolefoto: mandag d. 1. november 
• Åben skole: fredag d. 5. november. Eleverne har fri kl. 12.00 og møder igen kl. 15.30-

18.30. Obligatorisk skoledag for alle. Undgå så vidt muligt fravær.  
• Frivillig-kaffe: fredag d.12. november.  

 
 
Rigtig god weekend til alle, 
Mvh. Maibritt 
  


