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Nej, det er ikke arbejdslørdag på skolen, selv om mange nok vil tro det, med så 

mange voksne samlet på et sted, men i stedet SFOèn der afholder bytte Legokort 

dag. 

Det var næsten ikke til at finde en ledig plads, for der var voksne overalt. Så det 

endte med at ungerne var presset helt ud i periferien, og sad klistret op ad døren ind 

til mit kontor. Ak ja, de må gå så grueligt meget igennem, for at give plads for de 

voksnes interesser. 

Alt i alt et rigtigt fint arrangement, og der var en skøn pludren uden for kontordøren 

og ned ad gangen hele eftermiddagen. Tak til jer forældre, der var med til at 

arrangere og jer, der deltog.   

 

Vi er i gang med den årlige (Friskoler behøver kun hvert 3. år) 

undervisningsmiljøvurdering. Derfor skal alle elever bruge deres Uni-login, og svare 

på spørgsmål, der er målrettet deres alder. Det er gået meget fint, bortset fra fire 

elever i Storemellem, som af uransagelige grunde ikke kan logge ind. Det skal vi have 

løst i næste uge, så vi kan få de sidste med. Når vi har færdigbearbejdet den, (UMV) 

lægger vi den op på hjemmesiden, så alle kan følge med. 

 

I næste uge har vi fælles undervisning på tværs af klasserne. 

Vi har avisuge, og alle elever har fri kl. 13.00. Jeg skriver ikke mere her, for Anne har 

beskrevet ugen nærmere i hendes vedhæftede. 

Mandag er vi inviteret ned i Brugsen, hvor Rasmus vil lade os skære i nogle græskar 

med skarpe knive. Derfor har vi udset os de yngste elever, og de mest utilregnelige 

lærerkræfter til dagen. Birthe og jeg vil gerne opfordre eleverne i Lillegruppen til at 

tage noget praktisk tøj på den dag. Vi skal stå ude, så vidt jeg har forstået.  

Så var det også ugen, hvor vi sagde farvel til vores PPR psykolog, Tinna. Hun går på 

barsel. Det har været et godt bekendtskab, så måske kommer hun tilbage til os, det 

vides dog ikke. Men så er vi så heldige at få Sanne Holst som ny PPR psykolog. Hun 

starter d.1/11, og det glæder vi os til. Hun er så nummer 4 i rækken af psykologer 

siden vi startede som friskole. Måske skal vi købe en bedre kaffe. 

Ugen afsluttes med skolernes motionsdag, og husk en madpakke, der kan tages med 

ned i Katmosen, og selvfølgelig tøj til formålet. Det hele kulminerer med kakao og 



boller i skolegården, hvor der også uddeles diplomer. Eleverne har fri til normal tid, 

som er kl. 13.00. 

God weekend, Troels 

 

 



Informationsbrev om emneugen 

 

Praktiske informationer:  

Overlade Friskole har emneuge fra mandag d. 9 oktober og frem til fredag d. 13 oktober. Eleverne 

har i denne uge fri fra skole kl. 13:00. Eleverne skal medbringe skriveredskaber, computer, 

computeroplader og madpakke.  

 

Fokus for emneugen: 

Eleverne skal i denne uge beskæftige sig med emnet journalistik og have et særligt fokus på 

interviewgenren. Det er valgt at eleverne skal beskæftige sig med interviewgenren for at skabe et 

kendskab til den måde, hvorpå at journalister indhenter og bearbejder viden til avisens indhold. 

Eleverne skal i slutningen af emneugen have opnået kendskab til begreberne personinterview og 

researchinterview. Eleverne skal endvidere have opnået kendskab til genremæssige træk såsom 

avisens opbygning, indhold – og forskelligheder heri samt formål.  

Vi vil i den forbindelse få besøg af journalist Jacob fra avisen Lokalt Indblik. Han holder et oplæg for 

eleverne tirsdag d. 10 oktober fra 10:15 – 11:15. Han vil i sit oplæg have fokus på journalistens 

arbejde og udarbejdelsen af et interview.  

 

Arbejdsstruktur:  

Eleverne vil i denne uge arbejde i grupper på tværs af klasser og årgange. Hver gruppe består af fire 

til fem medlemmer. I hver gruppe skal eleverne varetage forskellige arbejdsopgaver som f.eks. 

journalist, fotograf, illustrator, korrekturlæser, layouter m.v. Alle grupperne skal planlægge, 



gennemføre og skrive et interview om en person eller et valgfrit emne – der skal i den forbindelse 

efterlyses forældre eller bedsteforældre, som har en interessant hobby eller oplevelse.  

 

I denne uge arbejder alle elever med programmet Newsdesk som er udarbejdet sammen med avisen 

Ekstra Bladet. Det er et program som har til formål at udarbejde aviser i forbindelse med emneuger. 

Eleverne skal i slutningen af emneugen oploade deres interviews hertil og vi vil modtage trykte 

eksemplarer med posten. 

 Eleverne logger ind med deres Uni-login og har herefter fri adgang til programmet. Det er derfor af 

stor betydning, at alle eleverne har deres computere med i skole.  

 

Med venlig hilsen, 

Lærerne på Overlade Friskole 

 

Information om grupper:  

 Journalist Korrekturlæser Layouter Fotograf Illustrator Faglærer 

Hold 1 Niklas Elias Tanja H Kristine Anne 

Hold 2 Lasse Esajas Thorbjørn Bertel Anne 

Hold 3 Julia J Julia A Tanja S Marcin Astrid Anne 

Hold 4 Cecilie Mia Frank-Ole Victoria Jakob 

Hold 5 Casper Mathias Krystian Christian Jakob 

Hold 6 Lauge Simon Mikkel Lasse Jakob 

Hold 7 Daniel Lecia Malthe Nynne Claudia Birthe 

Hold 8 Jeppe Catrine Molly Kristoffer Signe O Birthe 

Hold 9 Signe Kathja Nikolaj H Michelle Thea Lone/Holger 

Hold 10 Gustav Rasmus M Nikolaj L Malte R Lone/Holger 



Oversigt over ugen:  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:45 – 

09:15 

Fælles 

præsentation af 

emneuge for alle 

elever i 

fællessalen.  

Grupperne 

mødes og 

brainstormer 

over deres 

emne – hvad 

vil de gerne 

have svar på? 

Grupperne 

gennemfører 

deres 

interviews. 

Grupperne 

udarbejder 

deres 

interviews.  

Præsentation 

af de 

forskellige 

artikler  

09:30 – 

10:00 

Pause Pause Pause Pause Pause 

10:00 – 

11:15 

Eleverne 

undervises i egne 

klasser om 

avisen som 

selvstændig 

genre.  

Fælles oplæg 

for alle elever 

med Jacob fra 

Lokalt Indblik 

i Fællessalen.  

Grupperne 

udarbejder 

deres 

interviews. 

Grupperne 

udarbejder 

deres 

interviews. 

Skolernes 

motionsdag   

11:30 – 

12:00 

Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

12:00 – 

13:00 

Eleverne 

undervises i egne 

klasser om 

personinterviews 

og research-

interviews.  

Grupperne 

udarbejder 

spørgsmål til 

deres interview 

og forbereder 

arbejdsopgaver 

til næste dag.  

Grupperne 

udarbejder 

deres 

interviews. 

Grupperne 

udarbejder og 

afleverer 

deres 

interviews til 

deres 

faglærer.  

Skolernes 

motionsdag 

 


