
rødspætter og laks, mens drengene tegnede en standard-fisk. 

Det havde sikkert været sjover at deltage i sidste uges smagning af grøntsager, selv om jeg også kan forestille mig 
et vist kaos der. :o)

Engelsk hos spirerne (mellemgruppen)

Der blev arbejdet i grupper på at beskrive scenerne i en film. Uden at jeg er helt klar over hvilken årgang de 
enkelte elever er på, så var der her større forskel på det faglige niveau. Jeg hørte nogle læse op af deres arbejde 
på engelsk. Det var på et meget højt niveau, mens andre ikke sagde noget på engelsk - i hvert fald ikke imens jeg 
var der. 

Til gengæld fik jeg nogle af disse drenge til at fortælle om andre filmprojekter de havde arbejdet med.  En pige, 
der blev forstyrret af drengenes "leg" med nogle plasticmønter, tog kassen og satte den væk.

Nu har jeg jo også gået i skole og er blevet irettesat af arbejdsomme piger, og selv om jeg ikke altid lavede det 
som læreren forventede, så har jeg jo alligevel fået noget med. Jeg håber derfor at få lov til at se deres 
filmprodukter, det skulle ikke undre mig om de føler et fælles ansvar for at levere et godt produkt.

2. juni

Håndværk og design med blomsterne (udskoling)

Ned i sløjdlokalet, der er ved at blive indrette til også at kunne håndtere bløde materialer.

Der arbejdes med designprocesser. Rammen er vener 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, strandstol. Jeg havde en samtale med et par drenge, der prøvede at melde sig ud. De havde det vist 
lidt svært - men jeg fik da i et kort øjeblik tændt lys i den enes øjne.  

Der blev arbejdet godt og eleverne var villige til at fortælle om deres projekter og gik gerne ind i samtaler om 
andre muligheder. Eksempelvis talte jeg med en pigegruppe, der var ved at designe et dobbeltsidet brætspil, 
designet efter sommerhusstemning  og 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 lavet papir og skulle nu til at samle bogen og lave omslag. Det 
kunne blive et rigtig fint produkt.

9. juni

I dag skal jeg nå de to områder, som er smuttet for mig, men jeg starter med fællessamling og morgentur. 9. 
klasse er til mundtlig engelsk, så dem må vi undvære. Vi synger "Jeg ved en lærkerede" der bliver spurgt, om der 
er nogen der vil sige noget. en af de mindste fortæller, at de har købt en ny bil, som man kan sove i. Man sover i 
bagagerummet og det er for stor til parkeringspladsen. Nogle af de store smilte, over at man skulle sove i 


