Ugenyt ved udgangen af uge 12 i skoleåret 2021/22
Værdibåret
Den uge, som nu rinder ud, har på
Gjerrild-Bønnerup Friskole været fuld af
vores kerneværdier: Nok mødes vi hver
morgen på Friskolen til morgensang og
lægger dermed ud i fællesskab, men vi
slutter også i denne uge fredagen af med i
fællesskab at samle affald op fra natur og
nærmiljø - i håbet om at gøre Danmark en
lille smule mere affaldsfrit for fremtiden.
Elevdemokratiet folder sig ud. Og alle interessentgrupper tager aktivt del i
hverdagen. Og dannelsen er åbenlys; dels som en pædagogisk norm (valg af
indhold i opdragelse og undervisning), dels som en social norm (dvs. påpeger en
bestemt adfærd, væremåde, opførsel og viden som dannet).
(jf. https://denstoredanske.lex.dk/dannelse)

Kreativiteten ses i denne uge ikke kun i opgaveløsningerne, men også den
landskabskunst, der skabes i det fri. - Hvis I bliver nysgerrige, så læs med her.
Missionen er fuldført.

Velkommen til bøgernes verden!

Lillegruppen er nu begyndt med “faglig læsning” i danskfaget. I den sammenhæng
var eleverne i tirsdags med deres lærere på tur til biblioteket i Ørum.

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Billedkunstholdet i udeskole - landskabskunst bliver til
Ved at bruge naturens materialer kan man skabe fine kunstværker på sin vej. Temaet for
valgfagsholdet i Billedkunst (7.-8. klasse) er lige nu “Landart”, dvs. landskabskunst, som er
en meget forgængelig kunstform, der afhænger af materialer, vejr og vind, samt også af, at
mennesker og dyr kan lade naturmaterialerne ligge.
Denne kunstform har sin oprindelse fra slutnngen af 1960’ernes USA.
Holdets lærer (Nanna) fortæller, at eleverne er blevet inspireret af kunstneren Richard Long
og har set eksempler på forskellige landart kreationer i skoven på instagram.

→→
Land art, eller på dansk “landskabskunst”, befinder sig genremæssigt mellem skulptur og
landskabsarkitektur.
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Værket udføres i sammenhæng med de naturlige og eventuelt kulturelle omgivelser og
indebærer ofte omfattende indgreb i et landskab; det kan også have form af en rejse, som
kunstneren foretager og dokumenterer fotografisk.
(jf. lex.dk)

Således inspireret kan vi andre selv gå på kunstudstilling i naturen og evt. selv begynde at
skabe egne forgængelige tableauer.

Strategisk tænkende og arbejdende
fællesskab
Mandag eftermiddag mødtes bestyrelse
og medarbejdere til det andet halvårlige
fællesmøde om mere strategiske tanker, ønsker og planer for skolens fremtid. En
tradition for det strategiske samarbejde. Konkret handler det om at sætte kurs og
formulere mål og hensigter med indholdet for friskolens kommende skoleår.
Elevtallet er som bekendt definerende for, hvilken økonomi vi har til at lave skole. Og
mens der arbejdes på at bedre dén situation, er hensigten fortsat at lave en god og
meningsfuld friskolehverdag for de elever, vi har. Og det er der heldigvis mange
gode, konstruktive og spændende idéer til.
Bl.a. lytter vi til ønsker om et mere tydeligt enhedspræg i skemaet, så der
forhåbentlig bliver knap så meget forvirring om, hvornår skoledagen slutter. Vi sigter
også mod færre skift.
Sammen og med udgangspunkt i friskoletanken forsøger medarbejdere og
bestyrelse at sætte værdierne mere i spil, styrke fællesskab og læring, kreativitet og
dannelse. Vi gør det ud fra erkendelsen af, at vi er en lille skole. En skole, som har
ligget her i mange år, og som skal ligge her i mange flere og give mening for rigtigt
mange. Se dét er også bæredygtighed. Glæd jer!
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Skidt nyt og godt nyt
Uge 12 var også en uge, hvor det gik knap så godt
for fiskene i de hjemmebyggede akvarier… Fortsat
meget læring at hente fra den konstatering.
Til gengæld hører vi, at eleverne i skolens ældste
klasse leverede nogle flotte fremlæggelser af deres
individuelle projekter om det overordnede tema
“frihed”.
Der var således både begravelse og begavelse.

Forspiring
Forår på vej. På mellemtrinnet blev der bogstaveligt talt også sået mere end ét frø.
Her fortalte eleverne fra 3.-4. kl. mig, hvordan der blev gjort klar til solsikker…

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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For et mere affaldsfrit land
Affaldssækkene og undervisningsmaterialerne var for længst i hus. Det kan godt
være, at resten af landet først begynder mandag, men på GBF var fredag morgen
afsat til denne fælles aktivitet: Affaldsindsamlingen 2022. Hvis danskerne er dét
folkefærd i Europa, der producerer mest affald pr. indbygger, så har GBF-børnene nu
en øget bevidsthed om, hvordan vi kan minimere dette.
På https://www.affaldsindsamlingen.dk/ kan I
læse om den landsdækkende kampagne, og
jeg vil opfordre alle til at lade sig inspirere til,
hvordan vi fremover kan gøre en større forskel
for vores miljø, natur og klima og bidrage til at
skabe et Danmark
helt fri for affald.

Store-venner
hjælper
små-venner!

Blæse være med om du har prøvet det før
I 3./4. kl. kom der torsdag for alvor gang i
blæseinstrumenterne. Kulturskolen var der
og overtog undervisningen med
henvisninger til både symfoniorkester og en
masse andet. Dette var første del af den
introduktion, som eleverne får. Derpå følger
også en prøveperiode. Det tegner sjov!

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Elevdemokrati
I dag, fredag mødtes elevrådet for første gang i meget
lange tider. Og der var meget på dagsordenen fra
klasserne. Ikke kun beklagelser og utilfredshed. I
meldingerne fra eleverne lå også meget anerkendelse
om grundlæggende værdier på GBF, som er
værdsatte, og som eleverne gerne vil have mere af.
Såsom at bruge familiegrupperne noget mere i leg og
undervisning. Eller at boldspil går bedst, når der er en
deltagende voksen til stede. Og at lektiecafé på
skolen kunne være et hit blandt flere, og at ældste
elever gerne blev tilbage, hvis blot de også havde
mulighed for at komme hjem med en bus.
Endelig var der ønsker til bestemte fag, som eleverne
gerne ville have; Sløjd og madkundskab for de ældste, samt P-fag og længere tid i
matematik for Lillegruppen.
Men kære forældre, der var også ønsker som: At eleverne kunne få morgenmad på
skolen(!), og om nogle pensionister måske ville komme og lave varm middagsmad til
dem - bare engang imellem! - Se dét er ønsker, I kan hjælpe dem med at indfri!!
TAK for deltagelse og
engagement.
Om et par uger mødes vores
elevrådsformand og
-næstformand atter med NFE,
Norddjurs Fælles Elevråd, og
skal forberede dialogmødet med
Børne- og Ungeudvalget. Og på GBF har vi næste elevrådsmøde fredag d. 22. april

Frugt og boller i det dejlige solskin

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Frikvartererne foregår ude. Legen i SFO-tid er
også meget udendørs.
Det giver til tider skrabede knæ og buler. Derfor
er det godt at bruge cykelhjelm og måske også
knæbeskyttere, når man løber på rulleskøjter.

💚

Dejligt med aktive børn, som søger hinandens
selskab. Pas på jer selv og på hinanden.

Forældrekaffe
I mine børns daginstitution og senere også, sådan af og til, i
deres fritidsordning var det muligt - en enkelt gang imellem at slå sig ned og få en sludder med personalet og de andre
forældre. Noget lignende bød vi de ventede gæster på i
tirsdags, da kommende skolestartere og deres forældre
kiggede forbi Friskolens SFO efter afhentning i børnehaven.
Meget hyggeligt. Og nu kunne man se, at vi faktisk er helt
almindelige og ikke spor farlige.
SFO vil nu afprøve noget
lignende for alle SFO-forældre
ved afhentning den sidste
fredag i måneden. Så må vi se,
om det også her falder i god jord,
og om I er kaffetørstige nok!
(P.S. Der er også te og saftevand
til børnene.)

Leopardens tromme og hvordan skildpadden fik sit
skjold - på engelsk
Onsdag formiddag var hele friskolen inviteret i
musiklokalet for at se Lillegruppens optræden
(0.-2. kl.). Dermed blev sløret også løftet for,
hvad man kan lege med i den første
fremmedsprogsundervisning. Gennem sang,
dans og fortælling - på engelsk, vel at mærke
- fik vi historien om, hvordan skildpadden fik
sit skjold. Tak for det!
“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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Næste uge
I uge 13 fortsætter vi i det “almindelige
skema”.
Undervisning, skema og materialer bliver også
inspiceret, når vores tilsynsførende kommer
på besøg.
Og så giver jeg kage. Traditioner er ikke kun
bundet i et “plejer”, men også noget, vi skaber.
Sammen. Lad Garfield om at hade mandage.

💚

HUSK kryds i kalenderen torsdag den 21. april, hvor GBF holder
generalforsamling kl. 18:30 med forudgående pølser og brød fra kl.
18.
Den begivenhed er for alle skolens interessenter, især for forældre,
skolekreds og venner. Derfor vil det være muligt at få sin børn passet i SFOen
imens, såfremt man snarest muligt giver besked til skolen om evt. behov.

Eksamensfag for 9. kl.
er officielt udtrukket i dag for sommereksamen
2022. Da prøverne jo er aflyst, betyder dette kun,
at standpunktskarakterer for de pågældende fag
ophøjes til prøvekarakterer. Konkret drejer det sig
om:
● Historie - mundtlig
● Fysik/kemi - skriftlig
Her på GBF fortsætter eleverne endnu en måned med skolegangen.

Vi ønsker alle børn og voksne
en dejlig weekend
Vi glæder os til at lave skole for jer igen
i næste uge

“DreamTeam” melder klar igen i næste uge. Vi glæder os allerede!
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