
20. september

"Frøene" er samlæst 0'te til 3. klasse.

Der var kommet to nye elver i klassen og der blev brugt tid på at alle præsenterede sig. Dette var i sig selv en 
spændende proces, hvor der blev lagt vægt på at man så på den man talte til. 

Herefter var der en runde med fortællinger fra weekenden. Dette gav et godt indtryk af såvel børnene og deres 
kommunikative evner og et indblik i forældrekredsen, som når en pige fortalte, at hun havde været med til 
arbejdsdage, om lørdagen hos spejderne og om søndagen på skolen.

De mindste arbejdede med bogstaver og lyde. "Kender i nogle dyr, der starter med E?" Da der kun kommer 
elefant og edderkop, prøver læreren med "Sådan en hest, med et horn i panden…" "Næsehorn" kommer det 
prompte fra en af drengene. 

En mellemgruppe arbejdede med opgaver og man kunne se, at de var vant til at der blev undervist i forhold til den 
store aldersforskel. 

En gruppe var med en støttelærer gået hen for at læse. En pige sad og læste om to ænder, der ikke kan svømme i 
dammen fordi der var en der havde "lagt glas på vandet". Da jeg spurgte hvad hun læste genfortalte hun historien 
om ænderne, der ikke kunne svømme fordi der var is på dammen.

Mellem 10 og 12 og 12 og 14 var jeg på besøg hos de ældste - Blomsterne . Først i Tysk og senere i Matematik.

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 der 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 var kommet i tvivl 
om et "Sie", der startede en sætning, og fandt ud af at vandrehjemmet i den foregående sætning var hunkøn. 

I matematiktimen blev der arbejdet med multiplikation af brøker og læreren vekslede behændigt mellem 
regneregler og forståelse.

23. februar

Idræt med frøene. Mens drengene klæder om spiller pigerne stikbold - og omvendt. Jeg kunne ikke dy mig, og 
optog noget lyd fra dette, lyden af glade børn. 

En pige kom over til mig og spurgte om jeg ville passe hendes (plastic)fugl, der end Skumfidus. Det vil jeg 
selvfølgelig gerne og kunne bagefter rose fuglen for at have siddet pænt og slet ikke pippet i timen. 

Læreren, og dennes støttelærer, kommer, og der er straks ro. Der skal varmes op. Løbe rundt i salen, holde 
samme afstand, ikke råbe. Den store aldersforskel bliver tydelig når der skal løbes med høje knæløftninger eller 
sidelæns - især det sidste volder de mindste problemer. 


