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Ferritslev julen 2017 

Kære forældre, elever og venner af Ferritslev Friskole  

Juletiden nærmer sig og det samme gør et årsskifte. Fuglereden og de mindste børn i skoledelen har den 

sidste tid, haft juleværksteder, hvor der er kreeret julehemmeligheder og bagværk. Den første fredag i 

december havde vi, traditionen tro, vores store klippedag. Derfor er skolen nu pyntet op på fineste vis med 

rensdyr, stjerner, engle, nisser og dekorationer.  

I sidste uge var vores store Lucia-kor i Fritidshuset og i Åhaven for at synge julesalmer. Ligeledes var de 

store børn fra Fuglereden og børnehaveklassen af sted for at synge julen ind på Åhaven. I torsdags holdt vi 

vores eget traditionsrige julemøde, hvor 3. og 4. klasse opførte krybbespil og Lucia-koret sang salmer. Som 

noget nyt i år, solgte 9. klasse luciabrød, hvor overskuddet fra salget går til deres lejrtur til foråret.  

Hele efteråret har skolen summet af liv, tirsdage aftener. Som sædvanlig har udvalget tilrettelagt et 

begivenhedsrigt efterår for deltagere til "tirsdagaften". Der er nu noget hyggeligt ved at skolen genåbner 

om aftenen, med lys, glæde og fællesskab. Tak til såvel udvalg som deltagere for at give skolen liv, uden for 

almindelig skoletid.  

I dette skoleår har vi et yderst aktivt elevråd, de har i den grad taget hånd om elevdemokratiet. Der bliver 

drøftet alskens ting, ønsker og tiltag, og det er rigtig dejligt, at de tager ansvar og reflekterer over, hvordan 

skolegangen kan gøres så god som overhovedet muligt. Det sidste nye er, at de har investeret i en 

mikrobølgeovn til glæde for alle elever. Der har længe været et ønske om, at man kunne have mulighed for 

at varme mad til frokost, og i de to første uger har der virkelig været gang i ovnen.  

I dette skoleår er alle ansatte på skolen gennem et kompetenceudviklingsforløb. Vi arbejder med hvordan 

vi får synliggjort og udnyttet egne og andres styrker. Det gælder i relationen voksen - voksen, barn - voksen 

og barn - barn, ligesom vi arbejder med, hvordan styrker kan komme i spil i forhold til læring, trivsel og 

udvikling. Det er rigtig spændende arbejde, men også helt nyt for de fleste af os, da det skal være et 

formaliseret arbejde.  

2017 var også året, hvor vi definitivt gik væk fra egne mål med undervisningen i de humanistiske og 

naturvidenskabelige fag. I stedet følger vi Fælles Mål i disse fag. I den praktisk-musiske fagrække, hvor 

billedkunst, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, musik osv. ligger har vi dog valgt vores egne mål. Årsagen til 

at vi her har lavet vores egne formål er dels, at vi ønsker en højere grad af tværfaglighed, dels evaluerer vi 

anderledes på dette felt. Vi evaluerer løbende med lille og store musical, skuespil, forårskoncerter, 

optrædener og udstillinger.  



Vi er gået fra at have fem skemalagte dage om ugen til "kun" at have fire dage. Den sidste dag, som er 

fredag, har vi fordybelse med blot et fag eller tema. Det giver eleverne en unik mulighed for at fordybe sig i 

et bestemt område, uden at klokke og lærerskift bliver en forstyrrende faktor. Det giver mulighed for at 

planlægge undervisningen mere varieret, fordi man kan planlægger med fem lektioner. Vi oplever, at 

eleverne profiterer af disse dage, både fagligt og socialt.  

Børnehuset Fuglereden udvikler fortsat deres pædagogiske praksis, med det enkelte barn og fællesskabet i 

centrum. Den bygning som de flyttede ind i, i starten af 2017, har dag for dag fået mere liv og farve. Som 

noget forholdsvis nyt har Fuglereden fået deres egen lille legeplads til gavn for de allermindste børn. I 

virkeligheden er denne legeplads attraktiv for de større elever, der nyder at tilbringe frikvartererne i 

sandkassen eller i gyngen, og sådan er det så dejligt, at vi kan være fælles om tingene og legene. I denne 

forbindelse vil jeg gerne takke Marius Pedersen Fonden for de mange midler, som har gjort det muligt at 

købe legeredskaberne. Når den rette årstid kommer, vil der blive beplantet rundt om denne lille legeplads 

og der vil på udvalgte områder blive lagt fliser, så det er muligt for børnene at bevæge sig rundt på gå-

cykler og lignende. På forhånd vil jeg gerne takke Lykkegaard A/S for tilsagn om midler til beplantning og 

fliser. 

Multibanen er nu færdig og endeligt godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune. Multibanen har været et 

lærerønske gennem mange år og endelig er det lykkes for os at realisere dette ønske. Som I måske husker 

vandt vi Borger-Budget 2016 i vores område. Det gav os en startkapital på 35.000 kr., som var langt fra nok, 

men dog et bidrag til de godt og vel 100.000 kr., det har kostet at anlægge banen. Resten af midlerne er 

rejst af forældre og lokale virksomheder. Den opbakning, både økonomisk og af arbejdskraft, vi har fået til 

etablering af multibanen har været overvældende og vi er dybt taknemmelige for at denne gamle drøm er 

blevet realiseret.  

 

 

Med ønsket om en glædelig jul samt lykkebringende nytår til jer 

Pia Gabel 

 


