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Nu falmer skoven trindt om land
I skrivende stund er en festlig, folkelig og fornøjelig bazar med indtryk og udtryk fra alverdens lande
netop vel overstået, i aften afholdes den traditionelle informationsaften om ungdomsuddannelser for
elever fra 8. kl. og deres forældre, og i morgen vandrer (næsten) hele skolen ud i den skønne syd-
vestsjællandske natur for at runde den første fjerdedel af skoleåret af med vind i håret og røde kinder.
Kort sagt: Kartoffelferien står for døren. 

Faglæreruge 
Når vi vender tilbage til skolen efter at have gravet kartoflerne op – eller hvad vi nu ellers måtte have
bedrevet i efterårsferien – er det til dette skoleårs første faglæreruge. I faglærerugen er der afsat tid til,
at  klasselærerne  kan  afholde  individuelle  samtaler  med  eleverne  som  optakt  til  de  forestående
skole-/hjemsamtaler. Samtalerne vil blive annonceret på forældreintra, så husk at holde øje med datoer
og husk at få skrevet jer på samtaleskemaet. I faglærerugen har klasserne et udpluk af deres faglærere
en hel dag ad gangen, og alle elever møder fra kl. 8.40 til 13.15.

Efterårsmøde
Bestyrelsens efterårsmøde afholdes torsdag den 26. oktober. Sæt gerne kryds i kalenderen.

Projektuge for udskolingen
I starten af december måned – nærmere betegnet i uge 49 – skal eleverne i 7. - 9. kl. under overskriften
”Mennesket og teknologien” arbejde med projektopgaven. Arbejdet afsluttes med fremlæggelser man-
dag den 11. december.

”Der findes ikke dårligt vejr 
- kun dårlig påklædning,” siges det, og nu, hvor den kolde tid står for døren, kunne være et oplagt
tidspunkt at tjekke op på skiftetøj. Husk også at sørge for navn i tøj og fodtøj.

Mon Janne serverer æblesuppe på motionsdagen igen i år?



Nyt fra...

Bestyrelsen:
Den 28. september inviterede bestyrelsen til åben dag under overskriften  Vi har en fri Grundtvigsk
skole – Hvordan skal den være? Der lå flere ideer bag aftenen, men i bund og grund handlede det om at
lade dem der kerer sig om skolen – børnene undtaget – få lejlighed til at minde hinanden om hvad det
egentlig vil sige at skolen er baseret på Grundtvigs tanker. Overskriften understreger at det jo er en fri
skole, og at både ledelse, forældre, bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst lærere til stadighed er invite-
ret til at tænke over hvad skolen er fri til og eventuelt  ændre skolen som vi finder det bedst. Som en
deltager også sagde under mødet – Det er jo vores skole. 
 
Ca. 30 dukkede op, og både lærere, ledelse, bestyrelse og ”menige forældre” var repræsenteret. Nana
Hauge fra  bestyrelsen holdt  et  oplæg om de tanker,  der  ligger  til  grund for  friskolen med afsæt i
Grundtvigs skolesyn. Grundtvigs tanker om undervisning af børn tager udgangspunkt i  den jødisk-
kristne skabelsestanke med forståelsen af mennesket som skabt i Guds billede. Grundtvig forestillede
sig dog, at skolen skulle være for alle – den skulle ikke særligt bygge på den kristne tro – men dog på
den opfattelse, at mennesket er et åndeligt væsen. Deraf følger, kort sagt, at undervisningen skal tilpas-
ses det sted barnet er i sin udvikling. Skolen skal desuden ikke blot tale til menneske-forstanden men
også til følelse og fantasi. Menneskelivet næres nemlig ikke alene af fornuft og videnskab og kun ved
at tage højde for alle aspekter i menneskelivet tilgodeses det hele menneske.  Barnet skal desuden lære
af og om historien. Barnet skal opdage, at det er en del af et folk, et fællesskab og en kultur. Mennesket
er iflg. Grundtvig nemlig et væsen der ikke kan forstå sig selv alene ved sig selv. Det skal skolen have
blik for! 

Efter at deltagere havde summet lidt over hvad der er vigtigt ved skolen opridsede Stig Børsen fra be-
styrelsen hvad en skolens funktion egentlig er. Med afsæt i uddannelsestænkeren Biestas tanker, kan
man sige at der overordnet er tre funktioner: at kvalificere eleven (fx at kunne betjene en computer og
skrive); at socialisere (fx når der tales om dannelse til demokrati), og endelig det der kaldes subjektive-
ring: at eleven ikke blot er et resultat af forventninger og normer, men også bliver sin egen, der kan sige
fra, tænke nyt og kritisk. 

På dele af mødet blev der lavet noter på en padlet – en online opslagstavle. Den kan stadig ses her
(link), og der kan stadig skrives på den. Flere forældre holdt også oplæg, hvor de bl.a. fremhævede
nødvendigheden af at være villig til at tænke (og handle) nyt, når der viser sig udfordringer og krav der
kalder på det. 

Der blev spist pizza, sunget, drukket lidt vin og diskuteret skole. Det var en god aften. 

Der er endnu ikke taget stilling til om og hvordan der skal følges op på denne aften. Bestyrelsen ser
selvfølgelig på hvad folk har sagt og skrevet på aftenen, men tror og håber også det har sat gang i
tanker rundt omkring. Vil man dele dem kan man altid skrive til bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne, 

Stig og Nana

https://padlet.com/stigborsen/elj2a3ypfhfq


Skoleleder Thomas:
Kære alle på Lille Egede

Inden så længe kan vi vinke velkommen til efterårsferien i uge 42 – hold nu op, hvor tiden dog løber af-
sted. Her i uge 41 er alle i gang med emneugen, hvor det overordnede emne, ”Kend din Verden”, gen-
lyder i samtlige lokaler på skolen. Eleverne fra 0. – 7. klasse er på en verdensrejse til forskellige steder
på jorden; dels kolde og dels varme lande. Jeg har været på rundtur til alle værkstederne i dag, hvor jeg
med stor fornøjelse så til, at elever  - store som små, da de er på mixede hold – arbejdede ihærdigt og
koncentreret med netop deres land eller kontinent.  

Traditionen tro får eleverne i 8. klasse besøg af flere forskellige eksterne personer, der hver især bi-
drager med deres til 8. årgangs videre uddannelsesforløb her i uge 41. De allerstørste – 9. klasses ele-
verne - ser vi ikke meget til i uge 41, da de er ude at prøve kræfter med en virkelige verdens forskellige
jobmuligheder; de er nemlig i praktik!

Alle elever fra 1. – 9. klasse har ligeledes været afsted på deres lejrskoler. De eneste, der var tilbage var
vores nye 0. klasser, der havde hele skolen for dem selv i et par dage… Skolen er stor med kun én klas-
se. Godt alle kom helskindet hjem igen!

Som noget nyt i indeværende skoleår, havde vi i september Topic Days for vores udskolingselever. Ele-
verne var delt op i tre store hold, hvor Music/Culture-holdet  besøgte rockmusikmuseet Ragnarok i
Roskilde, mens Language/Science–holdet besøgte Zoologisk Museum på Østerbro. Begge besøg var ef-
ter sigende yderst interessante. Da holdene i samlet flok vendte hjem til LEF om eftermiddagen, var der
sørget for aftensmad og overnatning til alle. Lækkert! Det tredje hold – Adventure Camp – var afsted i
silende regn til  Bisserup, hvor holdet  overnattede i  to  døgn i  ”Gryden” i  Kristiansholms Plantage.
Transporten ned til ”Gryden” foregik på gåben fra Skælskør, så det var nogle trætte og våde, men seje
elever, der slog telte op i regnvejr, da de endelig nåede frem.

Ift. renovering af Blåt Hus er vi næsten i mål med at finde det rette firma, der skal forestå istandsæt-
telsen. Det kan til tider være en vanskelig proces at finde netop det firma, man mener er bedst egnet til
netop den opgave. Forhåbentlig påbegynder håndværkerne snarest deres arbejde.

Med ønsket om en rigtig god efterårsferie herfra

Bedste hilsner 
Thomas



Hvad sker på skolen
Oktober November December

1 1 1 3. og 8. kl. i Krabasken, Slg.

2 2 Samtaler, 4. og 9. kl.
Generalprøve teater, 6. kl.

2

3 Lærermøde 3 3

4 Skills Stafet, Selandia, for 8.kl. 4 4 Projektuge begynder for 7. - 9. kl.
Cirkus Nissesjov for 0. kl.

5 Forældremøde, 3. kl. 5 5 Tandlægebesøg i 6. kl.
Lærermøde

6 6 Samtaler, 9. kl. 6

7 7 Lærermøde
Samtaler, 1. kl.

7

8 8 Samtaler, 3., 6. og 8. kl. 8 Projektugen slutter

9 Emne-/UJ-/Praktikuge begynder 9 Samtaler, 3. og 8. kl. 9

10 10 10

11 11 11 Projektfremlæggelser, 7. - 9. kl.
Personalemøde, Ravnereden

12 12 12

13 Motionsdag 13 13

14 Efterårsferien begynder 14 Samtaler, 4. og 7. kl. 14

15 15 8. kl. på Holbæk Museum 15

16 16 Samtaler, 3. kl. 16

17 17 17

18 18 18 Venskabsdag, 4. og 9. kl.
Juleafslutning

19 19 19 Juleferien begynder

20 20 Samtaler, 2. kl. 20

21 21 Samtaler, 7. kl. 21

22 Efterårsferien slutter 22 22

23 Faglærerugen begynder 23 23

24 24 Dramaforestilling for hele skolen 24

25 25 25

26 Bestyrelsesmøde
Efterårsmøde 

26 26

27 Faglærerugen slutter 27 27

28 28 28

29 29 Samtaler, 2. kl. 29

30 30 Bestyrelsesmøde 30

31 Samtaler, 1. kl. 31

Januar Februar Marts April

8.

9.
16.

Første skoledag 
efter juleferien
Lærermøde
Bestyrelsesmøde

6.
10. - 18
26. - 2/3

28.

Lærermøde
Vinterferie 
Introforløb for 8.kl.
0. og 1. kl. i Slg. 
Teater

5. - 9.
6.

13. + 14.
20. + 22.
24. - 2/4

Faglæreruge
8. kl. i Folketinget
Lærermøde
Samtaler, 4. kl.
Samtaler, 2. kl.
Påskeferie

3.
6. - 7.

10. + 12.
27.

Lærermøde
Personaleweekend
Samtaler, 7. kl.
St. Bededag


