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Den dræbte hundehvalp
Historien om den dræbte hundehvalp
gjorde stort indtryk på børnene i 5. klasse
fra Århus Friskole  
Af Jacobine Tone Kofoed Ginnerup
Klassen er på lejr i København og skal besøge
Christiania. De får en rundvisning af en christianit. Da de
når til søen ser de en stor plastikfigur, der står midt ude i
søen
Børnene spørger hvad det er for en og hvorfor den står
ude i søen.De får forklaret at politiet engang var ved at
fange en røver, og derfor lå nede på jorden for at binde
ham. Samtidig kom en lille familie gående forbi med
en lille hundehvalp på 8 måneder. Politiets uniformer i
Christiania får politiet til at ligne gangstere og det gør, at
den lille familie troede, at det var gangstere.

Derfor går familien videre, men hundehvalpen blev
stående fordi den troede politiet ville lege med den. En
politimand rejste sig op og sagde:
“Hvis den hund ikke flytter sig inden jeg har talt til tre så
skyder jeg den”.
Det troede børnene ikke på, at han ville, men så talte
han til tre og så skød han hunden lige mellem øjnene. Så
sagde børnene
”det gjorde du bare ikke det, gjorde du bare ikke”.
Så sagde politiet:
“vel gjorde jeg så”.
Og så skød han den lige i maven.
”Jeg undrede mig ikke over at eleverne stillede mig
det spørgsmål, jeg er jo vant til at rundvise folk og
skoleklasser” siger Lis som bor på Christiania. Nu
kender børnene i 5. klasse fra Århus Friskole historien
om den dræbte hundehvalp og nu er nogle af dem ved at
skrive en artikel om hundehvalpen på Christiania.
  

Københavns bedste svømmehal
Rødgruppe fra Århus Friskole var i DGIs
svømmehal. En svømmehal, hvor der både er
små bassiner, dybe runde bassiner og sjove
vipper
Af Stine Schaumann Haugaard
Der plaskes og der høres skrig ovre fra vipperne. 5., 6. og
7. klasse fra Århus Friskole er på lejr i København. De
bor på Østerbro Lilleskole tæt på en togstation. De er nu i
svømmehallen.
Rose siger: ” Jeg hoppede ned fra 5-meter-vippen for
første gang i mit liv, og har nu ondt i fødderne, fordi jeg
fik et smæld, da jeg ramte vandet”.
Vipperne er et paradis for mange af børnene, og de bruger
næsten hele tiden der. De var næsten ikke til at få med
hjem, men lærerne sagde at de skulle være ude inden
10 minutter ellers skulle de gå nøgne hjem. Det ville
alle børnene selvfølgelig ikke, så de

Tre drenge
blev væk i
kassematerne
på Kronborg
De tre 11-årige drenge Hugo,
Lasse og Kasper var på
Kronborg med Århus Friskole,
da de pludselig forsvandt i
Kassematerne
af Josva og Hugo

En tidlig onsdag formiddag var Hugo,Lasse og Kasper og
deres klasse nede i Kassematerne.
De havde alle madpakker med. Så gik de ned i
Kassematerne da de pludselig blev væk. De var alle

skyndte sig at komme ind og klæde om. Da børnene kom
ud af svømmehallen snakkede jeg med Asger, 5.klasses
klasselærer:
” Det var simpelthen en succes, alle børnene var helt
vilde med den svømmehal og glæder sig til at komme der
hen igen”!
Nogle trætte børn fra Århus Friskole kom hjem med en
stor og fed oplevelse. De havde nu været i Københavns
bedste svømmehal.

Bassinet ved vipperne er 3,8 meter dybt
og 27 grader. Der er trampolin, 1 meter
vippe, springbræt, 5 meter vippe, klatrevæg,
udspringsaltan på 1,5 og 2 og 2,5 meter vipper.
Der er 5 bassiner i DGIs svømmehal. Et med
vipper, et boblebad, et rundt basin, hvor der er
100 meter rundt om, et varmt babybassin og et
legebassin.
meget bange.
Kasper råbte:
”Der kommer en
zombie.”
De blev bange.
“Det var meget
frustrerende
at blive væk i
kassematerne,”
siger 11 årige
Lasse, som var
meget bange.
Lasse fortæller,
at det var meget
ubehageligt at

være dernede og meget uhyggeligt.
Da de endelig kom op var de rigtig sultne og kolde, fordi
der var koldt nede i Kassematerne. Men det vigtigste var
de kom ud. De tog hjem til lejren ved Østerbro og alt var
godt fortæller 11 årige Hugo.

Vor Frelserskirke - stejle trin
giver god udsigt
Århus Friskole på trappetur i København. Der var
mange  elever, der gerne ville op og røre ved den store
gyldne kugle i toppen af Vor Frelserskirke
af Sean Thomsen
Da 5.,6.og7. kl. ankom til Vor Frelser Kirke, var der
mange, der gik indenfor. Ved billletsalget blev børnene
talt op af læreren, så de kunne se, hvor mange penge, der
skulle betales i indgang. Der var kun enkelte der ikke gik
med op i tårnet.
Børnene spurtede op af trappen. Da de var nået op
til en etage troede de, at de var færdige. Men de blev
overrasket over, at der var mange flere trapper. Flere af
børnene udbrød
“åh, nej ikke flere trapper”.
De fortsatte under megen brok op af de mange trapper
til de igen troede, at de havde nået toppen. Men en gang
til tog de fejl. Da de var nået op til kuglen og så ud over
byen, var der flere børn der følte sig svimle og sagde, at
det var lidt skræmmende. Det var en hel del sværere at
komme ned igen, da der stadig var born, der var på vej
op, så det kneb med plads på trapperne.
Da alle børnene var kommet ned, griner de og snakker i
munden på hinanden. Der var en masse støj og ungerne
hang og slappede af langs muren på Vor Frelser Kirke.
Der var ingen tvivl om, at de havde haft en dejlig tur på
trapperne.

Fodbold på Rød Københavnertur
5.kl. og 6.kl. spillede hele tiden fodboldkamp mod
hinanden. De skiftes til at vinde
af Lasse Larsen
Benjamin afleverer bolden til JC, dribler en mand, spiller
den til Josva. Han løber alt hvad han kan. Så lægger han
den ind til Lasse så han laver mål med indersiden. 2-1 til
5.klasse.
Det er en ret god bane, bortset fra de bander, der er.
Hvis man skyder ind i dem kommer bolden tit tilbage
til en selv, og hvis man skyder virkelig hårdt ind i dem
så flyver bolden bare til den anden side og triller over i
sandkassen ved siden af.
Max skyder den hele tiden ind i dem eller også laver han
højdere så bolden flyver over hegnet bag det ene mål og
rammer en bil på parkeringspladsen ved siden af. Oskar
henter bolden som sædvanlig.
Vi spiller også meget England på lejren. Det er hyggeligt.
Vi bor tæt på en græsbane der får vi lov til at spille
fodbold af Asger.
Alt i alt var det en udmærket tur.

Planetariet hvor monstrene kommer tæt på
Det var en stor oplevelse for eleverne fra Århus
Friskole at være på planetariet
af Martin Thomsen

Vi startede med at gå hen til ham der solgte biletterne,
og vi fik biletterne af Asger og gik ind og tog de briller
som man skulle have på. Da vi havde sat os ned i stolene
skulle vi ta brillerne på.
Da filmen statede var det, som om at monstrene kom
tættere og tættere på en - ligesom hvidhajer i Kattegat
Centret som om en hvidhaj svømmede op i hovedet på
en.
Der var mange forskellige monstre og nogle med 4 arme
og andre på over 20 - 30 meter lange og med tænder
så lange som en halv meter. Der var også mennesker i
filmen, og det var dem, der havde udforsket monstren
og det var i et andet land, at de fandt knoglerne, meget
meget langt væk fra Danmark.

