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Nyt fra kontoret… 

 
I en tid, hvor verden er foranderlig og hvor hverdagen ikke nød-
vendigvis er den samme i dag, som for en uge siden, har både 
børn og voksne mange kompetencer i spil.  
På en skole har vi mange hensyn at tage, og vi skal hele tiden 
lave en afvejning af hensyn og stillingtagen. Den nuværende 
Covid 19 situation har bestemt ikke gjort hverdagen nemmere, 
og vi har ofte situationer, hvorved vi betræder nye stier. 
Det bliver spændende at se, hvad historien vil skrive om vores 
samtid. 
Apropos historie, er jeg pt ved at læse en bog af Gry Jexen; 
Kvinde, kend din historie! 
Den portrætterer 50 betydningsfulde kvinder i dansk historie 
gennem de sidste 500 år. Den omhandler ikke oplagte emner 
så som; Karen Blixen eller Leonora Christine, og det er netop 
det interessante! 
Hvor mange af os kender fx Nielsine Nielsen eller Sophie af 
Mecklenburg? 
Bogen fortæller om kvindernes arbejdsliv, forældreliv, kærlig-
hedsliv, ambitioner, økonomiske tæft mv. I virkeligheden er det 
jo eviggyldige temaer, som stadig er til debat i år 2021. 
En anbefalingsværdig bog, som øger bevidstheden om, at hi-
storien altid er nærværende og en del af sig selv, og alt hvad 
man foretager sig. 
 
I den forestående juletid har vi nok alle rigtig mange traditioner, 
som vi laver sammen med familien. Det er også en tid for hyg-
ge, nærvær og eftertænksomhed. En tid for taknemmelighed; et 
godt heldbred, gode venner, oplevelser der venter forude og 
ikke mindst kærligheden. 
Jeg vil hermed ønske alle en rigtig dejlig jul samt et lykkebrin-
gende nytår. 
 
Anita Bisgaard 
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Hej med jer. 
 
Mit navn er Bettina Pedersen, jeg er 47 år, gift og bor i Ribe 
med min lille familie. 
Jeg har to fantastiske piger, hvor den ene stadig bor hjemme, 
lidt endnu. Og så er jeg mormor til en lille skøn pige. 
 
Jeg startede her på Fole Friskole i sommers som støttelærer. 
Jeg har fået en fantastisk hjælp af eleverne, da det var mig som 
skulle have støtte i starten (og måske lidt endnu), med at lære 
navne og skolen at kende. Det skal I have TAK for. I har vist mig 
tålmodighed og det er en fantastisk evne at have, husk det. 
 
Jeg ser spændende udfordringer i at arbejde med børn og unge. 
I mit arbejde lægger jeg stor vægt på, at indlæring kan/skal væ-
re sjovt og det er vigtigt for mig, at alle føler sig trygge og lige-
værdige. Jeg vil hjælpe med, at styrke børnenes vedholdenhed, 
målet er at udvikles, uanset udgangspunkt. 
 
Jeg har arbejdet med børn og unge på socialpædagogisk op-
holdssted, folkeskoler og friskoler. 
 
En lille tanke:  
I stedet for at stræbe efter, at leve op 
til alt det andre kan og gør, så mærk 
den personlige sejr i at leve op til dig 
selv. 
 
Med det vil jeg ønske jer alle en rigtig 
glædelig jul, samt et godt og lykkebrin-
gende nytår. 
 
Mvh 
Bettina 
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Grøn smiley 
 
 

Tirsdag d.9.november havde vi besøg af en dame fra 
arbejdstilsynet.  
Hun fortalte lidt om, hvad det er de kommer for og 
hvad de skal være opmærksomme på.  
Vi gik skolen og børnehaven igennem og ikke mindst 
faglokalerne. 
Hele besøget varede ca.to timer, hvor hun havde flere 
relevante spørgsmål. 
Hun var meget begejstret for vores skole og børneha-
ve. 
Da vi havde gennemgået alt, lige fra det psykiske ar-
bejdsmiljø til indeklima og mærkning af kemikalier, af-
sluttede hun med at fortælle, at hun absolut ingen be-
mærkninger havde. 
Derfor fik vi en Grøn Smiley med stor tilfredshed. 

 
Grøn smiley 
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Praktik 

8. og 9. klasse var i uge 47 i erhvervspraktik. Her et lille udpluk 

af, hvad eleverne bl.a. var omkring: 

Line 

Jeg har været i praktik Sydbanks kantine i Aabenraa, hvor jeg 

har lavet mad. Det 

var rigtig sjovt, at være i praktik. Jeg fandt ud af, det godt var 

noget jeg kunne 

tænke mig at blive. 

Freja Langfrits 

jeg har været i praktik i Bianco i københavn. Da jeg var i praktik 

skulle jeg ud til 7 

forskellige Bianco butikker og sætte sko på plads og lære alt det 

med størrelserne 

og deres system. 

Freja Lassen :) 

Jeg har været i praktik ved Mm-skilte, som grafisk designer, 

hvor jeg har lavet 

reklame skilte til firmaer bl.a. til deres firmabiler. Det var en rigtig 

god oplevelse. 

og kunne sagtens være noget jeg ville overveje i fremtiden. 
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Nichi 

Jeg har været i praktik ved Gabøl Nørregård, hvor jeg har arbej-

de med levende 

grise og døde grise, jeg har også renoveret en grisestald fra 

bunden, det var 

meget spændende og jeg kunne godt finde på og få et arbejde 

der ude. 

Alexander 

Jeg har været i praktik ved Toftlund Maskinfabrik, hvor jeg har 

været i praktik som 

smed. Jeg har svejset i stål, rustfri stål, aluminium og støbe-

gods. Jeg har også 

skåret metal dele til cykler og forskellige maskiner. Det har væ-

ret meget sjovt og 

spændende. Og det var noget der interesserede mig meget. 

Thais 

Jeg har været i praktik hos min mor, firmaet hedder Tekniclean 

og de arbejder med 

fødevareindustrien. Vi har kørt næsten hele Danmark rundt, for 

at gøre rent på forskellige 
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fabrikker, det var en god praktikplads fordi jeg lærte noget af 

det, og fik at vide hvordan man 

produceret fødevare, jeg fik også en rundvisning på Arla. 

Toke 

Jeg har været i praktik hos Bech´s Auto i Vamdrup som autome-

kaniker. Det var en fed uge, 

hvor jeg bl.a. hjalp med at skifte dæk, olie og andre reparationer 

på biler. 

Josefine 

Jeg har været i praktik ved hestedyrlægerne Ribe, hvor jeg har 

lavet en masse ting som bl.a. 

at tage røntgenbilleder, og vaccinere og en masse andre ting. 

Jeg syntes at det var super 

spændende at lave så mange forskellige ting på en gang og at 

skulle koncentrere sig så meget. 
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Hos Bondemand Jens 

 

Efter længere tids pause ude fra Bondemand Jens pga. corona, 

er vi endelig startet op igen med at besøge ham og alle hans 

dyr. Hver gang er en fantastisk oplevelse for børnene, at kom-

me ud på bondegården og besøge alle dyrene, hvor vi rigtig kan 

komme tæt på dem og vi lærer om livet på en gård. Da Jens er 

god til, at komme med små opgaver, som vi sammen med bør-

nene kan hjælpe med, det er lige fra at fodre dyrene, grave kar-

tofler op, se et får blive klippet og meget mere.  

Her efter corona pausen, har vi 

lavet en ny aftale med Bon-

demand Jens om, at besøge 

ham en gang i måneden, 

netop for at indhente noget af 

det forsømte.  

I august var Spiregruppen og 

Solsikkegruppen ude og be-

søge Jens, på dette besøg, 

var vi med rundt og hilse på 

alle dyrene, han havde fået 

små kaninunger, de var så 

bløde, dem fik børnene lov til at 

holde. Vi skulle også med ud 

og fodre gederne, nu var det deres tur til at få mad. Vi fandt ud 

af, at geder er vilde med grene, dem gav børnene også til dem 

og de blev spist.  
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Vi var også ude i stalden, hvor vi kunne se alle hans køer, og 

der var mange både store og små. Vi har altid vores madpakker 

med, som vi spiser ude hos Jens, inden vi går hjem til børneha-

ven igen.  

I oktober tog Solsikkegruppen selv en tur ud til bondemand 

Jens. Igen startede vi med at hilse på dyrene, især kaninerne 

blev klappet til den store guldmedalje, også selv om der ikke 

var mange små kaninunger, men helt klart en af favoritterne 

blandt børnene. Vi tager ikke kun ud til Bondemand Jens for 

hyggens skyld, men pga. Bondemands Jens super gode evne 

til at formidle i børnehøjde, bliver det til en lærerig oplevelse for 

børnene og intet bliver pakket ind, selv når de små hængebug-

svin æder indvolde.  

 
 



11 

Teaterugen på Fole Friskole 

 
I uge 47 skete det endelig. Noget af det, ansatte og børn hvert 

år glæder sig til er, at vi afvikler vores årlige teateruge. 

 

Stykket i år blev skrevet af Karen og Allan, som forsøgte at tage 

elever og tilskuere med på en rejse gennem nogle af de fortæl-

linger fra Disneys vidunderlige verden, som vi alle er vokset op 

med. Planen var klar, og eleverne valgte hvilket værksted de 

ønskede at være på. Weekenden op til teaterugen, satte hjælp-

somme forældre, ansatte og enkelte elever med at stille scenen 

op. 

 

Mandag gik startskuddet så, og der var fra dag et en fantastisk 

stemning af kreativitet og lyst til at lykkes i fællesskab. Der blev 

lavet kostumer, trænet i at lægge sminke. Musikken spillede he-

le dagen i multisalen, hvor orkestret øvede de meget svære 

sange der skulle spilles til stykket. I hallen og rundt om på sko-

len blev der øvet replikker og bevægelser der skulle bære tilsku-

eren gennem vores bud på en eventyrlig rejse. 

 

Da vi om fredagen skulle afholde vores generalprøve, kom både 

bedsteforældre, børnehaven og forældre og familie der ikke 

kunne deltage om aftenen. Det gik godt!   
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Der var fejl og upsere, som der skal være til generalprøven. 

Med andre ord…. børn og voksne var klar til aftenens forestil-

ling. Men… ak og ve… De nye Covid 19 restriktioner satte en 

kæp i hjulet og vi måtte aflyse. 

 

“Så er det hele spildt” ØV!!! 

 

Men nej. Vi ser ikke produktet som målestok for om det lykke-

des. Vi så i løbet af ugen, elever der tog ansvar, viste gå på 

mod og frem for alt, tog hånd om et fælles projekt, der viste nye 

sider af elevernes måde at arbejde og tænke på, elever der 

sprængte egne grænser og gjorde ting de ikke troede muligt. 

Intet er spildt trods en aflysning. 

 

Allan 
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Motionsdag i Enderupskov 

Fredagen inden efterårsferien var Fole Friskole ude at løbe i En-

derupskov.  

Vi cyklede derhen, i grupper så dem der ville ud at løbe mange 

kilometer kunne starte. Cykle ruten derhen er 7,5 kilometer.  

Da vi ankom måtte man bare løbe/gå. Man måtte kun løbe en 

rute, det var den gule rute.  Den gule rute var fem kilometer. 
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Joakim og Jannik løb 22 kilometer, så de løb den gule rute 4 

gange og så fik de lov til at løbe, en ekstra rute på to kilometer.  

Der var pølsehorn, og juice som man kunne få. Vi havde også 

madpakker med hjemmefra. Forældrene kunne også komme 

med.  

Da vi var færdige, cyklede vi hjem igen og gik ned i hallen og 

afsluttede dagen. 

Skrevet af Jannik & Joakim 
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OCR Løb  
 
Til OCR løbet var vi rundt i byen og kom gennem forskellige for-
hindringer. En af dem var at man skulle igennem åen og gen-
nem edderkoppespindet. 
 
På legepladsen skulle vi op og ned af jern stativet, under edder-
koppespindet og kaste med køller,hvis du ikke kunne ramme i, 
skulle man lave 10 burpees. 
 
Da vi var igennem legepladsen skulle vi ned på fodboldbanerne. 
Vi startede med burpees og så skulle vi over halmballerne. Efter 
det skulle man løbe op og ned af bakken og over til spydkast, 
og så skulle vi over små dæk,og så skulle vi skubbe dæk. Der-
efter skulle vi løfte træstammer og efter det, skulle vi over palle-
muren og lave burpees igen og over til multibanen. Ved målene 
skulle vi hænge, og så skulle vi igennem to store paprør og vi-
dere over til et tykt reb, hvor vi skulle klatre. 
 
så skulle vi kravle på jernrør og til stepbræt og efter det, skulle 
man løbe op til bålhuset og så var vi færdige. 
 
Skrevet af Elias, Anders og Silke    
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Hverdagen i SFO. 

 

Der er 3 voksne tilknyttet SFO. Hver dag når eleverne har fri 
fra skole møder de en af os. De bliver krydset af og har deref-
ter forskellige muligheder. Nogle vil gerne lege ude, andre teg-
ne, spille spil eller klippe/klistre. Dog har vi aktiviteter de skal 
være med til. Det kan være juleklip, lave forskelligt pynt til vin-
duerne eller andet. 

Og som noget nyt skriver vi på tavlen ved SFO indgangen, hvil-
ke aktiviteter vi laver uge for uge. 

Udenfor er vi så heldige at der er lavet en ny sandkasse, så nu 
kan de komme til at grave igen   

Sfo børn og bus-vente børn 0.-3.klasse bliver tilbudt mad. Vi 
serverer bla rugbrød, yoghurt, knækbrød, pastasalat, pølser, 
fisk osv. Vi tilstræber at maden er så varieret som muligt. 

Vi kan også gå i hallen og lege ligesom der engang imellem er 
filmdag med popcorn  

Vi glæder os hver dag til at være sammen med jeres børn. 

Jesper, Christina og Anette 
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9. klasse på Fole friskole 

 

Så er vi så småt ved at være halvvejs gennem skoleåret - et 

skoleår, en hel masser af 

forandringer og ting vi skal forsøge os med for første gang. 

Vi startede efter sommerferien 2021 vores 9. klassetrin op på 

Fole friskole. Det har været en 

proces vi alle både har glædet os til, men som vi også gik ind til 

med sommerfugle i maven. 

Eleverne i overbygningen har fået deres egen bygning, som 

bare de, holder til i og er med til, 

at holde pæn og ordentligt. 

Der er mange nye ting vi skal forholde os til. Både som lærere 

og elever. 

Lige pludselig banker de “ægte” afgangsprøver på døren - og 

der skal uddannelsesparathedsvurderinger som aldrig før. 
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Eleverne skal i højere grad tage ansvar for at være klar til sko-

ledagen, være forberedt til 

undervisningen og få taget de nødvendige noter til deres af-

gangsprøver. 

Det har som lærere i overbygningen været en stor fornøjelse at 

undervise eleverne gennem 

tiden, og også vi kan mærke alvoren presser sig på. For vi vil 

bare gerne sende vores elever 

ud i verden, med de bedst mulige forudsætninger. 

Også vi som lærere er kommet retur på skolebænken, eller 

ihvertfald, skulle vi i ferien 

forberede os med helt nyt materiale, nye bøger og nye krav til 

eleverne. 

Line og Simon 
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Hej med jer 

Jeg hedder Naja og jeg er en ny medhjælper i fole naturbørne-

have. 

Jeg har for nylig fået arbejde i børnehaven, fordi jeg lige nu har 

et sabbatår, men også fordi jeg godt kunne tænkte mig at være 

pædagog. Derfor synes jeg at det lagde lige til højrebenet, at 

det var her jeg skulle være, eftersom det også gav mening i 

forholdt til min fremtidsplaner om at blive pædagog. 

Nu har jeg været her siden september, 

og børnehaven er et varmt og trygt sted 

at komme og man føler sig hurtig hjem-

me, det mærkede jeg hurtig på børnene 

og kollegaerne fra dag et. Der er plads 

til forskelligheder og til at udfolde sin 

kreative side sammen med børnene, 

hvilket er så dejligt, hver dag er en ny 

dag med børnene og kollegaerne, og 

jeg glæder mig til at komme på arbejde 

hver dag! 
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Sprogdag 

 

Årets sprogdag blev afholdt niveau-vist, hvor hvert niveau 

arbejdede med et sprog.  

På dagen blev der talt både, engelsk, tysk, italiensk og 

spansk. Elever og lærere arbejdede på værksteder med de 

forskellige sprog og lande, hvor de fordybede sig i talemå-

der, seværdigheder og kulturer. 
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Ved dagens afslut-

ning fremlagde store 

som små, hvad de 

havde lært. Vi hørte 

både hilsner og præ-

sentationer på en-

gelsk fra Pil og Bøg, 

Eg havde lavet tyske 

postkort, Birk havde 

forberedt en dans og 

oplæsning af en 

hjemmeproduceret 

rejseparlør, mens Ask 

havde lavet en hjem-

meside med rejse-

guide til Rom i Italien, 

hvor deres studietur 

også går til i marts 2022. 

Det var en sjov og anderledes dag med fokus på sprog, kulturer 

og interkulturel kompetence.  

Skrevet af Karen. 
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Praktisk info 

Skolen er åben hver dag fra kl. 07:45. Tilsyn med eleverne 

foregår i SFO’en. 

SFO’en er åben hver dag fra kl. 06:30-16:45, fredage til kl. 15:30. 

Fole Naturbørnehave: 

Afdelingsleder, Berit Rogarth Lassen Tlf.: 40 57 92 85 

Fole Naturbørnehave Tlf.: 74 82 29 33 

Fole Naturbørnehave mobil Tlf.: 30 28 19 86 

Fole Friskole: 

Skoleleder Anita Bisgaard Tlf.: 24 98 69 12 

Fole Friskole Tlf.: 74 82 29 32 

Fole Friskole, SFO Tlf.: 71 75 79 32 

Sekretær: 

Kristina Bjerregaard Tlf.: 50 73 80 00 

Skolens Tilsynsførende: 

Peter Lawaets, email: info@remisen.dk 

Bestyrelsen: 

Formand, Jørgen Langfrits     Tlf.:29 24 96 03 

Næstformand, Elin Oksen Jørgensen  Tlf.:40 21 69 61 

Forældrerådet: 

Formand, Jeanett Freudendal Skov Mattrup Tlf.: 50 72 88 33 

Næstformand, René Wiuff Høirup Tlf.: 61 62 23 26 
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    Fole Friskole & Naturbørnehave                                 

Folevej 25-29 6510 Gram                             

74 82 29 32 


