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Det er altid spændende at skrive denne beretning i år blandet med lidt vemod, da det er sidste gang. 

Det har været gode og spændende år, hvor jeg har fået et godt indblik i skolelivet på LF, men også 

et godt indblik i skolestoffet generelt. Det har været spændende at følge debatterne i aviser og, radio 

og tv ud fra egen interesse, men også i bestræbelserne på at forholde mig til min pligt som 

tilsynsførende. 

Jeg stopper ikke fordi, jeg er træt af det, men fordi mine børnebørn starter her 1. maj 

 

Hvad popper op, når man tænker på året og årene, der er gået. 

 

Morgensang som sædvanlig. 

Forleden havde 1. klasse stået for valget af sange. Vi sang ”dejlig er jorden”—og det er den vel ikke 

kun til jul?? 

Vi sang også ”livstræet”, som hang i mine ører i dagevis efter og gjorde mig glad. Andre knapt så 

glade, fordi jeg blev ved med at nynne den! 

I der har hørt min beretning før, vil vide, at morgensang sort set altid har været en del af min 

beretning. Jeg synes nemlig, det er en god ide at alle mødes inden dagen begynder med alle dens 

udfordringer. 

Børnene finder det vel knapt så spændende altid, men sådan er dagligdagen jo. Men netop derfor 

forsøger man at lade børnene selv præg morgenstunden. I disse måneder ved at lade børnene selv 

vælge sange/salmer. 

 

Gangen 

Hele tiden nye kreative ting i hallen billeder, sjove foto, opslag og andre filurligheder frembragt af 

børnene. 

Forleden mange flotte og ind imellem meget kreative fuglehuse.  

De sorte kasser, som skulle beses via små huller med hjælp af en lommelygte, fik mig til at tænke 

på de sene aftener med hundeluftning. Det er svært at holde øjnene fra de oplyste huse. Det var også 

svært, at lade være med at kikke i kasserne. Nysgerrigheden blev pirret. 

Og det er vel også en indgang til læring 

at blive nysgerrig, at blive pirret, at blive irriteret. 

 

Ovenstående var resultatet af en musikalsk, kreativ dag, som også indbefattede madlavning og 

andre aktiviteter på tværs af klasserne. I øvrigt fint beskrevet med billeder på hjemmesiden. 

Nogle lærte måske ”kun”, at det var vigtigt at tage sig af de små. Men det er i grunden ikke så galt. 

 

Mobning 

På besøg i 3. klasse. Første punkt var, er der nogle, der har følt sig mobbet i frikvarteret? 

 

Det var der. Der blev fortalt og diskuteret og forklaret, Det hele endt ud i at ”ofrene” faktisk 

erkendte, at de selv havde forsøgt at presse sig ind i grupper, som var etablerede, eller som i 

virkeligheden ikke ønskede at deltage i den leg, som kammeraterne var i gang med, og derfor 

forsøgte at ændre dagsordenen. Det var en flot styring af eleverne fra lærerens side og også nogle 

tilfredse elever, som gik videre med dagens arbejde derefter. 

 



Det var så en minimal ”klassens time”, vi havde der. Det er dejligt, der er overskud til at tage sig af 

problemerne, når de opstår og ikke ved en klassens time(som jo er ikke eksisterende her), hvor 

problemet måske er glemt, eller har vokset sig alt for stort.. 

 

Mobning har skolen vel også været udsat for. Jeg var på besøg i den periode, hvor LF trak de store 

overskrifter. Skolen har jo ingen mulighed for at svare igen, og vi kan vel kun læne os tilbage og  

sige ”det er ikke helt sådan historien er”. 

Asger Åmund siger jo, at dagens aviser bliver der pakket fisk ind i dagen efter, og det er værd have 

med. 

Stemningen på skolen og i lærerværelset var i øvrigt fin, og undervisningen foregik som sædvanlig 

uden de store armbevægelser eller uden hentydninger til al den kritik, som jo må have fyldt meget i 

den periode. 

 

Dansk i de mindre klasser 

Mange læser flydende. Nogle forstår alt hvad de læser, andre læser uden helt at forstå teksten, men 

det skal nok komme. 

Diktat med forberedelse. Eleverne valgte selv sværhedsgrad, og det var de rigtig gode til i de små 

klasser. De var velforberedte og det var tydeligt, at se, at ikke forberedt stof krævede en lidt større 

indsats, så lektielæsning har altså effekt. 

 

At kunne læse og forstå et stof må være grundpillen til det meste skolearbejde. 

Der lånes ivrigt også her efter niveau. 

 

I øvrigt synes jeg sjældent, jeg er i en klasse, hvor der er dansk på programmet, uden man drøfter 

lån af bøger fint styret af læreren. 

 

Matematik 

Det går lystigt med kortspil, hvor det drejer sig om at lægge sammen og trække fra og helst vinde 

alle kortene til sidst 

 

Fysik 

Der er mange, der ikke opfatter fysik som yndlingsfaget. Det ses tydeligt på det slør, der lægger sig 

over øjnene fuldstændig som mine børn kunne, når jeg bad dem rydde op. 

Der foregår jo en del øvelser i fysik og resultaterne skal fremlægges, så trods ihærdige forsøg fra 

enkelte elevers side på at holde sig hel neutrale, så lykkes det aldrig helt. 

 

I 7. klasse er stadig lidt ”vi når det nok” 

I 9. klasse er alvoren begyndt at komme ind i billedet. Computeren er blevet dagligdag i 

undervisningen. Mange medbringer deres egne. Og de indkøbte programmer må få nysgerrigheden 

frem. Man kan kontrollere sig selv, rette og finde de svage punkter. 

 

Der blev jeg lidt misundelig, selvom jeg godt ved eleverne ikke som jeg så muligheden. For dem er 

det jo hverdag. 

  

 

 

 

 



Gruppearbejde 

I 3. klasse blev gruppe arbejdet evalueret. Hvordan havde sammenholdet været og hvordan havde 

man arbejdet sammen. Det var utroligt at høre et par elever fortælle om at samarbejde. Den ene 

vildt begejstret for den, han havde haft som samarbejdspartner.  

Som eleven sagde: Jeg har de gode ideer, den anden er god til at skrive ned og få mig stoppet, når 

jeg bliver for ivrig”. 

Det andet gruppemedlem fortalte om, hvor vanskeligt det var at arbejde sammen med en, der var så 

fyldt med ideer, men da han først havde fundet ud af det, syntes han det havde været sjovt. Og trods 

stor skepsis fra starten, så syntes han også, at det var blevet et godt samarbejde. 

Det jeg var imponeret af var de to drenges evne til at evaluere hinanden og deres fælles arbejde. 

 

Emneuge i marts for 0 til 7. klasse 

Af sted i bus til Vemmelev ad en lille vej ned til det store område som skov og naturstyrelsen har 

frilagt. Tænk at der findes et så dejligt område næsten uden for vores dør. 

 
Børn fra de mindre klasser var inddelt i grupper. Med sig havde de ”en svensk målepind” med 

hvilken, de efter undervisning målte træers højde, med målebånd diameter og via medbragte 

plancher blev træernes art fundet. 

 

De gik op i opgaven med ild og sjæl. Og fik en masse læring uden at være klar over det. 

Der blev lagt sammen, ganget, læst, lært natur, samlet kogler. Man arbejdede på tværs, og brugte 

hinandens viden, så det var en dejlig dag. 



 
Og der var ingen, der klagede over kulden selvom en enkelt eller to var kommet af sted uden vanter 

eller huer. 

Fællesspisning med medbragt mad i et lille hus, som er der til formålet. 

Der blev også tid til at kikke i de medbragte naturbøger. 

 
 

Hjemmesiden 
Der er mange gode billeder af jeres børn fra diverse aktiviteter. Jeg bliver helt misundelig, når jeg 

ser på alle de sjove ting, man fortager sig. 

På den anden side ved man jo også godt, at det ikke er sjovt at være lærer hele tiden. Det tager tid at 

få ro, og der mange småbørn, som drømmer om karriere på de skrå brædder. Der kan jo laves 



mikrofoner af gulerødder, agurker, og det er jo ikke altid hensigtsmæssigt, når det er dansk, der er 

på programmet. 

Men snart er der jo…….. 

 

Skuespil 

Ved mit sidste besøg var der gang i ”skuespilleriet”. Der laves eventyr, spilles teater, males kulisser 

og god handling fabrikeres. Der øves og improviseres. Totalteater er en stor opgave for hele skolen, 

men igen en opgave, hvor det er nødvendigt at arbejde sammen i klassen og på tværs af klasser,—

sådan som arbejdslivet en gang vil forme sig. 

 

Legepladsen 
Et væld af aktivitetstilbud til vores såkaldte stillesiddende børn. Fantasien må have gode kår her og 

der må være masser af tid til leg for legens skyld. Vi skal nok nå at blive voksne. 

 

Klasseværelserne 

Præget af eleverne. I 9. klasse billeder af eleverne med små røde nissehuer. I 3. billeder af eleverne, 

hvor hver elev er beskrevet med gode egenskaber, samt egenskaber man skal arbejde med. Og så 

det praktiske i alle klasser.  

Hvem rydder op, hvem henter mælk, hvordan forlades rummet? Pædagogikken blomstrer også her. 

Elverne skal selv holde øje med hinandens ydelser, og det gør de,—især når man når til de store 

klasser. 

 

Ud fra 4 besøg i dette skoleår kan jeg igen i år sige,” at undervisningen foregår på dansk, at skolens 

samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen”. 

 

At 9. klasse nu i flere år har bestået afgangseksamen med fine karakterer er vel kun en 

underbygning af ovenstående. 

 

Til slut tak for nogle gode år, hvor jeg altid har været velkommen og uden problmer er blevet en del 

af livet i de forskellige klasser. 

 

 Dorte Denta 

 tilsynsførende 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


