
erfaringerne derfra blev genopfrisket, lige som de forsøg man havde lavet. “Hvad sker der først, når man sår et 
solsikkefrø?" Først sættes der rod, og så presses hele frøet med op, når kimbladene sættes. Det var der ikke meget 
tvivl om - når det først blev italesat. 

Der skal arbejdes videre med fotosyntese, så bladene skal lægges i glas med vand, så man kan se, om der dannes 
små bobler af ilt. Hvad mon giver mest ilt - små blade, store blade, lyse blade eller mørke blade. Hvad er forresten 
varmest at have på lyse- eller mørke bukser? Hvorfor? Og hvad har det med bladenes iltproduktion at gøre?

Og endelig Idræt. Det sædvanlige problem med kun et omklædningsrum. Der arbejdes med atletik, og i dag var det 
en for børn teknisk svær disciplin: trespring. Første en video og så ud og øve. Der er stor aldersforskel, men de 
fleste fik vist rytmen ind i kroppen – og det er jo der, vi må starte.

Og så de store: “Blomsterne”

I tysk arbejdede 7. klasse med opgaver i et andet lokale, men kom tilbage hen imod lektionens slutning. De var 
næsten alle blevet færdige med den opgave, som skulle bruges næste gang. 8. og 9. arbejdede med små dialoger, 
der styrkede deres kommunikative kompetence. Jeg overhørte en samtale mellem to piger der ikke kunne forstå 
et "Sie", der indledte en sætning. Pludselig opdagede de, at vandrehjemmet i den foregående sætning var hunkøn. 
Problemet var løst og man kunne fornemme en vis stolthed over at have gennemskuet problemet.

I matematiktimen blev der arbejdet med multiplikation af brøker og læreren vekslede behændigt mellem 
regneregler og forståelse. Regnereglerne gør det muligt at løse de opgaver man får, og forståelsen gør 
matematiske færdigheder til noget, som man helt naturligt bruger i sin dagligdag. 

Og så endelig håndværk og design. Ned i sløjdlokalet, der er ved at blive indrette til også at kunne håndtere bløde 
materialer.

Der arbejdes med designprocesser. Rammen er “Venner der tager på tur, hvad skal de have med og hvordan 
designes det?” Der var lavet plancher og moodboards og flere produkter var halvfærdige. Spil, notesbog, tasker, 
skateboard og strandstol fik jeg set. Jeg havde en samtale med et par drenge, der prøvede at melde sig ud. De 
havde det vist lidt svært - men jeg så da, i et kort øjeblik, lys i den enes øjne.  

Der blev generelt arbejdet godt, og eleverne var villige til at fortælle om deres projekter, ligesom de gerne gik ind i 
samtaler om andre muligheder. Eksempelvis talte jeg med en pigegruppe, der var ved at designe et dobbeltsidet 
brætspil, designet efter sommerhusstemning med solnedgang. "Kunne man inkorporere spil om pligterne i 
sommerhuset?" Det grinte de af, men gennemførte det ikke. 

En pige arbejdede med en notesbog, hun havde selv lavet papir og skulle nu til at samle bogen og lave et omslag. 
Det så ud til at blive et rigtig fint produkt.

Det har som nævnt været mit første år som tilsynsførende, og jeg var optaget at at komme ind og se de 
traditionelle fag. Først sent blev jeg opmærksom på de specielle fag, der er på skolens skema: Oure Friskole i 


