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Med udgangspunkt i Vitskøl Kloster, via pilgrinsruten gennem Europa til Santiago de 

Compostela (Jakobs by), vil vi i næste uge tage hul på vores middelaldertema, som 

afslutningsvis vil foregå på de skrå brædder d.7.marts med et brag af en forestilling, 

med tekst, musik, dans og hvor alle elever på skolen deltager. Det bliver sjovt. 

Men først skal vi have fat på noget viden om den tid. Det tager vi hul på i næste uge, 

hvor et hold elever sammen med Anne vil gå i gang med et manuskript, Holger vil 

arbejde sammen med nogle elever om middelaldermusik, og Jakob og jeg vil koge 

noget grød sammen med et middelaldermadhold. (Spiste de andet end grød 

dengang?) Ugen starter med et oplæg fra Pernille Vigsø Bagge mandag formiddag, 



hvor hun fortæller om pilgrimstiden og pilgrimsrejser. I er velkomne til at komme og 

høre med. 

Fredag afholder vi skolernes motionsdag, som sædvanlig. Husk at give ungerne 

idrætstøj og en god stor madpakke med. Alle dage i næste uge har eleverne fri kl. 

13.00. Dernæst en lang fortjent efterårsferie. 

I mandags var Anne Esajas og Maria til UU- vejledningsmøde. U´erne står for 

ungdom og uddannelse. Det foregik på Blære friskole sammen med de 

omkringliggende friskoler.  

I dag fredag har Lillegruppen haft besøg af Nikolajs bedstefar. Han sidder i byrådet, 

og bestemmer over os alle sammen.  Jeg ved fra Nikolaj, at bedstefar har en syg stor 

traktor, så det er en mand, der er værd at lytte til. Det ses også på billedet.

 

God weekend, Troels 



 



Anne og Birthe 

Emneuge  

Middelalder 

 

Ressourcer: 

 

 

Program for ugen:  

08:10 – 08:45 Der er morgensamling hver morgen fra kl. 08:15 – 08:40 med oplæsning 

fra bogen ”Rejsen til Jakobs by”.  

Morgensamling varetages denne uge af Holger og Birthe.  

08:45 – 09:15 Eleverne er sammen med deres hold samt faglærer i værkstederne.  

Madpakker spises på holdet.  

09:30 – 10:00 Frikvarter 

10:00 – 11:15 Eleverne er sammen med deres hold samt faglærer i værkstederne.  

Madpakker spises på holdet.  

11:30 – 12:00 Frikvarter 

12:00 – 13:00 Eleverne er sammen med deres hold samt faglærer i værkstederne.  

 

 

 

 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ressourcer:  Anne, Birthe, 

Holger, Jakob, 

Troels (5 

lærere) 

Anne, Birthe, 

Holger, Jakob, 

Troels (5 

lærere) 

Anne, Birthe, 

Holger og 

Jakob (4 

lærere) 

Anne, Birthe, 

Holger og 

Jakob (4 

lærere)  

Anne, Jakob 

og Birthe (3 

lærere) 

Aktivitet:  Emneuge Emneuge Emneuge Emneuge Aktivitetsdag 



Anne og Birthe 

Ugeprogram:  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Pernille Vigsø Bak 

holder oplæg om 

hendes pilgrimsrejse 

for alle eleverne fra 

kl. 08:10.  

Efterfølgende er 

eleverne i deres 

værksteder.  

Jakob og Troels 

varetager værkstedet 

”Middelaldermad”. 

Birthe varetager 

værkstedet 

”Pilgrimsrejsende”.  

Holger varetager 

værkstedet 

”Middelaldermusik”. 

Anne varetager 

”Skriveværkstedet”.  

Jakob og Troels 

varetager værkstedet 

”Middelaldermad”. 

Birthe varetager 

værkstedet 

”Pilgrimsrejsende”.  

Holger varetager 

værkstedet 

”Middelaldermusik”. 

Anne varetager 

”Skriveværkstedet”. 

 

Der bliver 

fællesspisning for 

alle eleverne med 

maden fra 

værkstedet 

”Middelaldermad” 

kl. 12:00.  

Birthe og Jakob 

varetager 

værkstedet 

”Middelalderlege” 

for eleverne som 

tidligere var delt ud 

på værkstederne 

”Middelaldermad” 

og 

”Pilgrimsrejsende”.  

 

Afslutning i 

de 

forskellige 

værksteder 

og fælles 

opsamling 

fra ugen der 

er gået – alle 

værksteder 

præsenterer.  

Skolernes 

motionsdag.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anne og Birthe 

Birthe Anne Holger Jakob og Troels 

Jakobs By og 

Pilgrimme 

Skriveværksted Middelaldermusik Middelaldermad 

Neo 

Signe 

Astrid 

Marcin 

Mikkel 

Bianca 

Tanja 

Frank 

Daniel 

Gustav 

Kathja 

Signe 

Jeppe 

Kasper N 

Niklas 

Rasmus 

 

Lecia 

Esajas 

Mathias 

Catrine  

Maria 

Mia 

Kathja 

Rasmus N 

Simon  

Lauge 

Thorbjørn 

Nikolaj  

Molly 

Johan 

Thea 

Claudia 

Kristine 

Nickie 

Victoria 

Nynne 

Malthe 

Casper Bill 

Cecilie 

Kristoffer 

Lasse 

Malthe 

Tanja 

Krystian 

Natasja  

Julia 

Julia (SM) 

Rasmus  

Jesper 

 

 

 

 

 

  


