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Påskehilsen fra Marie skoleleder 

Tusind tak alle sammen for jeres indsats i de første tre uger med skolelukning midt i det dejlige forår. Det er første 
gang i Århus Friskoles historie, at vi har lavet skole uden at være fysisk sammen i fællesskabet på skolen. Det er 
også første gang for alle skoler i Danmark og for tusinde, måske millioner af skoler i hele verden lige nu. Vi er alle 
i samme båd. 

Nødpasning: 

Vi har valgt at lave vores egen nødpasningsordning, selvom vi var inviteret med i Århus Kommunes nødpasning. Vi 
vurderer, at det vil være bedst for vores børn at være i kendte rammer hos os og med kendte voksen i den her usædvanlige 
situation. Vi har bemandet nødpasning med SFO-personale, musiklærer og kok, som har hele dage. Der har endnu ikke 
været nogle børn i nødpasning. Vi er klar hver dag 😊. 

Nødundervisning: 

Vi er kommet godt fra start med nødundervisningen med alle klasser – de fleste på Google Meet. Det er rigtig godt at se 
børnene hver dag og det er godt for børnene at være i kontakt med hinanden. Vi kan mærke Århus Friskole fællesskabet. 
Fra 0. – 3. klasse er der blevet sendt undervisningsmateriale, som børnene kan arbejde med, når det passer ind i 
familielivet. Der er også blevet sendt gækkebreve, sendt fotos rundt og meget mere. Kreativiteten blomstrer. Vi er 
opmærksomme på, at mange familier er pressede med at arbejde hjemmefra samtidig med, at hjemmet er omdannet til 
hjemmeskole. Fra 3. – 9. klasse er skoledagene struktureret med et morgenmøde i Meet med hele klassen. Lærerne 
introducerer dagens opgaver, står til rådighed, samler op og indsamler opgaver. Vi har mange fag i spil og får lige så stille 
flere fag i spil. I denne uge har vi haft debut med TV-køkken med Hanne Kok med flere klasser bl.a. har 8. klasse lavet 
lækker frokost til deres familier med kartoffelpandekager, tomatsalsa og bønnefritter. I 9. klasse er de i fuld gang med at 
forberede sig til afgangsprøven. Fred. d. 3/4 er der lodtrækning til fællesfaglige fokusområder til afgangsprøve i 
naturfaget over Meet. Vi skal fortsætte forberedelserne til 9. klasses afgangsprøver, indtil andet bliver udmeldt fra 
Statsministeriet. 

Vi har også daglig kontakt med og hjælper børn med særlige behov. Det er mig meget magtpåliggende, at vi alle hjælpes 
ad med, at vi alle kommer så godt igennem denne periode som muligt. Det gælder både børn, familier og medarbejderne 
på Århus Friskole, men også vores nærmeste, naboer, ja alle i Danmark og i hele verden. 

Vi har aflyst 9. klasses tur til Berlin i den her uge. Nu sidder 9. klasse i stedet for isoleret derhjemme. Ligesom millioner 
af andre børn i hele verden sidder isoleret hjemme. Det var med blødende hjerte, at jeg i går måtte aflyse vores LilleGul 
Cirkuslejr i uge 17. Alle medarbejdere i LilleGul har glædet sig. Det er fantastisk for fællesskabet på skolen, når vi alle 
sammen ser LilleGuls Cirkus. Men set i lyset af, hvor stor en pris millioner af mennesker i verden betaler lige nu pga. 
corona, så er Cirkus LilleGul en lille ting. 

Vi må være taknemmelige over, at vi er i vores varme og trygge hjem i et af verdens bedste velfærdssamfund. Som både 
børn og medarbejdere på skolen siger lige nu, så er det også dejligt med en hverdag hjemme med sine nære og kære, som 
ikke er så hektisk. Når verden lige nu kan stå sammen om at sætte menneskers helbred over økonomien, så er der håb for, 
at vi i verden også kan stå sammen om et bæredygtigt klima, så menneskeheden kan overleve på jorden på den lange 
bane. 

Jeg ønsker jer alle det bedste i påske og jeg ønsker det bedste for alle i verden. Vi ses på den anden side. 

Marie Skoleleder 
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Her ses et billede fra et typisk virtuelt møde mellem medarbejdere på skolen  

Fødselsdagsfejring på Meet 
Torsdag fyldte Asger 60, og blev 

fejret med sang og flag på Google 

Meet, hvor både elever og forældre 

fra 5. klasse stemte i. Det er meget 

svært at lave fællessang på Meet, 

men det var super sjovt og 

hyggeligt! 
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På Aarhus Friskole er der en SFO 

der skaber glæde, fællesskab og tro 
på at børnene skal have frihed til at lege 
det gør dem stærke og super seje 
 

Aktiviteterne her er mange 
både tons, perler, fingerstrik og sange 
Ude er der også gang i en masse 
rollespil, bål, huler og høns at passe 
 

De voksne har alle forskellige sider 
og skaber muligheder for børnene til alle tider 
Her er plads til at drømme og til at få ideer 
hvor børnene kan udvikle på det de oplever og 
ser 
 

Det vigtigste af alt og ej at forglemme 
er børnenes leg, fællesskab og stemme 
Her kan man være, høres, opleve og kramme 
mødt med forståelse og kærlighed som ramme 

 

Rap lavet af Annika:-) tak! 
 

Kære Alle.  

I denne coronatid arbejder vi SFO-medarbejdere på højtryk for at opdatere vores bidrag til Århus Friskoles hjemmeside. 

Det er der blandt andet kommet dette fine digt eller Rap ud af, forfattet af Annika. Vi opfordrer til at I selv hjemme i 

stuerne sætter rytme-boks til ordene og laver en SFO-rap. I kan jo evt. kaste jeres nummer på friskolens facebook side og 

vi kan alle høre dem og måske vi ligefrem kan finde frem til en fed SFO-rap vi kan rappe sammen når vi samles igen?  

Vi sender jer alle kæmpe krammer        På vegne af SFO-gruppen- Lea  

 

Flere opskrifter på Youtube 
Jørgen Kok har været igang i køkkenet igen. Se hans lækre videoer 

Trøfler / Romkugler https://youtu.be/Ex7umnJ5N98 

Nemme Påskeæg https://youtu.be/bp9aVJnkeKA 

Mysliboller, gulerodsboller og dej til grissinier https://youtu.be/fwA3R8kUA2w 

Grissinier https://youtu.be/-ByrQ6xdoDU

 

https://youtu.be/Ex7umnJ5N98
https://youtu.be/bp9aVJnkeKA
https://youtu.be/fwA3R8kUA2w
https://youtu.be/-ByrQ6xdoDU
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Byg en stol af pap - nye måder at gå i skole på 

3. klasse havde i denne uge en opgave hvor de skulle bygge en 
stol af pap 

Man kan lære meget af vores nye måde at gå i skole på - og der findes 
mange utraditionelle opgaver. Her er det elever fra 3. klasse, som er i fuld 
gang med at skabe deres egne mesterværker i pap eller pind. 
 

 

 

 

 

 

Skriveopgaver i 1. klasse 
Fjernundervisningsopgaver bliver til mange sjove historier og ny viden 

Ukendt væsen 
Hej, jeg kommer fra vasketøjsplaneten! Jeg hedder Vaski. Jeg elsker rådne 
underbukser og vi har den reneste planet i hele universet, undtagen mit 
territorium. 

- lavet af Rasmus 
 
 
 
 
 
Giraf 
En giraf lever på savannen i 
Afrika. Giraffens tunge kan blive 
lige så lang som en mands arm. 
Ungerne lærer at stå en time 
efter de er blevet født. Og lidt 
efter kan de løbe. 

- lavet af Anton 
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Pedellen alene i verden 
Silas Pedel er i fuld gang, helt alene og Corona-fri, med at sætte skolen i stand. Her er det lærerværelset der 

får nyt loft i en kærlig behandling... 

 
 
 

Fredag holdt vi traditionen tro igen påskebanko i 4. klasse 

 - denne gang virtuelt  Mange børn (og voksne) havde forberedt sig og klædt sig festligt ud til anledningen 
- så skønt 🤣 Rigtig god påskeferie til jer alle fra os i 4. klasse. 
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I tirsdags havde Hanne Kok 4. klasse til virtuel madskole. De startede med at mødes kl 9, hvor Hanne 
præsenterede programmet for dagen. De skulle lave kartoffelpandekager og en salsa af friske tomater. Hanne 
havde lavet en youtube-film, som børnene kunne følge, mens de lavede maden. Kl 12 mødtes de igen på 
Meet, hvor de spiste sammen og evaluerede dagen. Børnene delte derefter billeder af deres lækre menuer. 
Her er nogle af børnenes oplevelser af madskolen: 
 
Sofia: “Det var mega hyggeligt og sjovt at lave mad og spise det sammen - og det smagte sindssygt godt. Og 
Hanne var god til at forklare hvad man skulle. Jeg håber vi kan gøre det igen”. 
 
Alma: “Madskolen var god og jeg lærte at lave lækker mad og udfordre mig selv på en sjov måde”. 
 
Esther: “Det smagte virkelig godt. Og jeg vil helt sikkert prøve det igen. Det tog heller ikke så lang tid at lave”.  
Rebekka: “Det var sjovt at lave mad med Hanne Kok, fordi vi ikke havde prøvet det før. Jeg har altid gerne 
villet prøve at have madkundskab”. 
KH Ditte:-) 
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8.klasse havde også virtuel madskole - her ses en af de flittige madlavere i fuld gang med menuen:-) 


