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Velkomst-tale 1. skoledag - om et godt børneliv og en bog fra 1914  

I år var vi for første gang samlet hele skolen udenfor 1. skoledag - klassevis. Solen skinnede, 

det var meget varmt, og lige pludselig - helt magisk, blev vi afkølede af nogle store kolde 

regndråber. Det er en af corona-gaverne at opdage, at 1. skoledag udenfor er meget dejligere 

end indenfor. Så det er ikke sidste gang, at vi er samlet udenfor. Den 1. skoledag er vi samlet 

hele skolen for at byde velkommen til alle, til skoleåret, og et specielt stort og varmt velkommen 

til alle de nye i fællesskabet på Århus Friskole.  

Jeg plejer 1. skoledag at minde os alle om alle de dejlige ting, som vi kan glæde os til i det 

kommende skoleår: Høstival, gruppelejre, musicals, 8. klassesturer mv. Men i år er alting 

anderledes. På grund af corona må vi ikke være på tværs af klasser, og det er uvist, hvornår vi 

må det igen. I mellemtiden må vi sætte stort fokus på skolens vigtigste værdi: At vi vil være 

rammen om et godt børneliv, hvor glæden er et mål i sig selv. 

I skolens første formålsparagraf fra 1952 er ordene ”hjem” og ”glæde”, det som er nævnt flest 

gange. Da Århus Friskole startede, var den bl.a. inspireret af Eugenie Schwarzwalds reformskole 

i Wien. Den skole er beskrevet af Karin Michaëlis i en bogen ”Glædens skole” fra 1914. Det er 

tankevækkende, at den bog udkom samme år som 1. verdenskrig, Århus Friskolen startede lige 

efter 2. verdenskrig, og nu står vi i corona-krise, som også påvirker hele verden. Når der er 

verdenskriser, så er der måske et større behov for at på øje på at værdsætte de små glæder i 

hverdagen. Pointen i ”Glædens skole” er at skabe skoler, hvor børn har det godt, hvor glæde og 
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trivsel er fundamentet for læring, og hvor dagen er fuld af sang, dans og latter. Det er også 

Århus Friskoles fundament. Her er nogle citater fra ”Glædens skole” anno 1914: 

I ”Glædens skole” står der om skolestart: ”Man er ikke længere udelukkende Fars og Mors. Man 

har et nyt tilflugtssted(skolen), som man er fast medlem af - der forekommer én saa stor, at 

den næsten opfylder hele jorden. Verden er vokset. Hjemme er overalt, hvor man bringer 

hjemfølelsen med.” På Århus Friskole er det også vores intention, at friskolen bliver en slags 

andet hjem. 

I ”Glædens skole” står der bl.a. om børnesynet: ”Hvert barn er en Verden for sig, en jordkugle, 

hvor man først maa opdage og siden erobre hver fodsbred jord.” 

 

”Skolen har også det hverv at bibringe Barnet den rette nydelse af Nuet. NUET, hvoraf barnets 

liv bestaar. I dag er i dag, og i dag vender aldrig tilbage, om så menneskeheden blev millioner 

af Aar. Derfor bør Barnet have lov til at leve og nyde dagen i dag, Nuet det hellige Nu. Derfor 

skal det, nu, i dag, have sit videbegær stillet, derfor skal det glæde sig og glæde sine venner. 

Derfor skal det leve og hvile ud i hvert eneste øjeblik. Derfor skal det kende arbejdets glæde 

netop i dag, netop nu. Ikke for fremtidens skyld, men for nuets. Hvert eneste Øjeblik i 

menneskelivet har sit eget uerstattelige værd. Et øjeblik kan ikke ombyttes med et andet, et 

tabt øjeblik er for evigt mistet, så børnene skal ikke spilde barndommen som en forberedelse til 

fremtidigt liv.” 

Det er også Århus Friskole værdigrundlag: Skoletiden optager mange vigtige timer af et barns 

liv. Tiden i skolen skal derfor være mere end en forberedelse til en senere tilværelse; en tid, der 



 

Fredagsbrev    Århus Friskole     fredag d.14.august  2020 
 

har værdi i sig selv.”Det er barnets natur at leve i øjeblikket. Giver man det lov til at følge sin 

natur, så føler det sig let som et fnug.” 

 Glædens skole har også et kapitel om ”Festen som opdragelsesmiddel” 

”Hvert af dagens øjeblikke kan blive et led i en festkæde. Er dagen grå, halvtåget, havlvtyk af 

støvregn, saa må skolen skaffe en en saadan modsætning gennem sin lykkeatmosphære, at 

barnet med henrykkelse mærker forskellen.” 

”Den graa dag lader sig omdigte i Fest ved blomster. Man viser barnet, hvorledes en eneste rød 

blomst, der dagen forud kun var én Blomst blandt mange, nu, alene, forvandles til et helt 

eventyr af Dejlighed og munterhed. Hvorledes én rød blomst kan oplive en hel graa Dag, kan 

virke næsten mere fornøjeligt end selve den strålende sol. 

”På en grå dag spiller musikken en større rolle end ellers.Først lader man børnene synge 

saadanne Sange, som henleder tankerne på Foraar og Friluftsglæder, men langsomt leder man 

dem så over i tusmørkesange og folkeviser.” Det er ikke meningen, at kun de graa Dage skal 

gøres festlige for barnet. Helst skal de festlige øjeblikke være så tæt strøet på dets vej, som 

stjerner over en høsthimmel”. 

Det er meget inspirerende at læse om ”Glædens skole” fra 1914. På de grå coronadage må vi 

hjælpes ad med at vær(di)sætte glæden over nuet, øjeblikket, den røde blomst, latteren, 

sangen, musikken, maden, frikvartererne, timer, os selv og de nære kontakter, skolen, naturen, 

Danmark og hele verden. Jeg ønsker og alle et godt skoleår.  

Kh. Marie Skoleleder 

 

 

 

Arbejdsweekender på Aarhus Friskole 2020/2021 

19.-20. September 2020 

10.-11. April 2021 

17.-18. April 2021 

Alle dage kl. 9.30- 15.00 

Hver forælder deltager i 1 dag om året. 

Tilmeldeing via Doodle 

https://doodle.com/poll/gy75mg53wf9r9mpa 

Kh. Silas 

 

https://doodle.com/poll/gy75mg53wf9r9mpa


 

Fredagsbrev    Århus Friskole     fredag d.14.august  2020 
 

 

 

 

 

Næste uges mad: 

M: Mættende og grov spinatbolle-tapanade-smør-hamburgerryg-grønne bønner-gulerødder 

T: Thai fiskedeller- remoulade-rugbrød-kålblade-agurker-chili 

O: Ægge/spinatmuffin-broccoli-gulerødder-dip-brød 

T: Madder-leverpostej-rødbeder-oksespegepølse-majs-tomat-agurker 

F: Hapsebolle-hytteost-tun og fredags-KoldSKÅL   KH Hanne og Jørgen 

 

 

UPDATE vedrørende COVID - LÆS INTRA HVER DAG - her 
lægger vi sidste nyt op om situationen Vh Marie og Asger 
 


