
GIERSINGS
REALSKOLE

GIERSINGS
REALSKOLE År

ss
kr

ift
 2

01
4-

20
15





Indholdsfortegnelse

Giersings Realskole .............................................................4
Generalforsamling ..............................................................5
Om Giersings Realskole ......................................................6
Kære Giersings Realskole ...................................................8
“At have været med i mange år” .........................................8
Et spændende år på Nonnebakken 7 ................................10
Årets gang i Bakkehuset ...................................................14
Mælkevejen - og jagten på det evige liv ............................18
Forrygende flotte forårskoncerter ...................................22
Roma non è stata construita in un giorno ........................24
Un état d’esprit de Paris ....................................................26
Angeli e demoni a Roma ....................................................28
Ripensernes land ...............................................................30
Dybbøl mølle maler stadig ................................................31
Hasmarks univers ..............................................................32
Hasmarks herligheder ......................................................33
Mettingen t/r ......................................................................35
Ragnarok på Giersings ......................................................36
Indskolingens årlige udflugt til Madsby ...........................38
Forårsudstilling .................................................................40
Store juleklippedag ............................................................42
“Hi ho! til julegudstjeneste vi gå”......................................43
Fastelavn  ...........................................................................44
Solformørkelse dækkede Giersings Realskole ...............45
”Being English”  .................................................................46
Træn de små grå ................................................................47

Internationalt samarbejde   ...............................................48
Bevægelse i undervisningen på Giersings Realskole .....50
Ringe aktiviteter .................................................................52
Skolepatruljen afspadserer i Legoland ............................54
Innovationsholdet finder på nyt ........................................55
Journalistik ........................................................................56
Bibliotekets juleindsamling 2014 ......................................57
Afghanistan tæt på!! ..........................................................58
Nyt fysiklokale ...................................................................59
Ny struktur i ressourcecenter ..........................................60
Tanker fra lærerpensionister ........................................... 61
Giersings på facebook .......................................................62
Personalet ved Giersings Realskole  ................................66
Tak til Eva Holtved  ............................................................. 74
16 års tro tjeneste ..............................................................75
Personaleforhold på skolen .............................................. 76
Personaleforhold i Bakkehuset ........................................ 76
Konfirmationsforberedelse 2015-2016 ............................78
Uddrag af årets konfirmationsprædiken..........................78
At gå til præst .....................................................................79
Giersings Realskoles fælleslegat .....................................80
Kombineret elev-forsikring ..............................................80
Undervisningsprincipper...................................................81
Karaktergivning .................................................................82
Elevlister ............................................................................84

3ÅRSSKRIFT 2014-2015



Giersings Realskole
er oprettet d. 5. april 1866 og er fra d. 1. august 1961 en selv–
ejende institution, hvis bestyrelse består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen

 Læge Eva Holtved, formand
 Revisor Line Hedam, næstformand
 Marketingskoordinator, Mette Juhl
 Underdirektør/Advokat Christian Jensen
 Afd. leder Jacob Mortensen

Skolen har valgt at bruge ”selvevaluering” efter  
gældende regler.

Skolens adresse: Nonnebakken 7, 5000 Odense C
Skolens telefon: 66 12 20 41
Skolefritidsordning: 66 19 21 44

Hjemmeside: www.giersings.dk
E-mail: kontor@giersings.dk

Redaktion på Årsskrift 2014-2015:

Ansvarshavende:
 Skoleleder Poul H. Pedersen
 & viceskoleleder Ole Wichmann

Frivillig redaktør: 
 Gorm Gaarde

Tak til alle der har bidraget med artikler og fotos

Layout:

Tryk:
 

Forsidefoto: Mesterskud ApS
Bagsidefoto+personale- og elevfotos: 
Gauss Foto, Svendborg

Skoleleder:	
	Poul	H.	Pedersen

Formand:	
Eva	Holtved

Næstformand:	
Line	Hedam

SFO-souschef:		
Jesper	Junker

Forældre-	
repræsentant:
Christian	Jensen

Forældre-
repræsentant:	
Jacob	Mortensen

Forældre-
repræsentant:	
Mette	Juhl

SFO-leder:		
Per	K.	Frederiksen

Ledelsen

Bestyrelsen

Afdelingsleder	i
indskolingen:		
Kirstine	Andreassen

Viceskoleleder:	
Ole	Wichmann

GIERSINGS REALSKOLE4



GIERSINGS
REALSKOLEForældre-

repræsentant:	
Mette	Juhl

Generalforsamling 
Den 16. marts 2016 
kl. 19:00 på skolen

5ÅRSSKRIFT 2014-2015



Giersings Realskole er en selvejende institution, der mod-
tager elever fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.

I henhold til gældende lov om friskoler og private grund-
skoler hører Giersings Realskole til sidstnævnte gruppe, 
og i henhold til samme lov er der meddelt skolelederen ret 
til at afholde de for Folkeskolen gældende prøver.

Undervisningsplanen er tilrettelagt med henblik på, at ele-
verne skal kunne afslutte deres skolegang med disse prø-
ver, idet vi anser det for værdifuldt, at der er et fast mål at 
stræbe imod. I øvrigt skal skolen i henhold til lovgivningen 

give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i Folkeskolen.

Vi anser det for en væsentlig og essentiel opgave at for-
midle værdifulde og relevante kundskaber på et højt fagligt 
niveau i alle fag til vores elever.  

I undervisningen bliver der lagt vægt på, at eleverne stifter 
bekendtskab med og lærer at værdsætte vort lands tradi-
tioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster. Gier-
sings Realskole arbejder ikke ud fra noget bestemt politisk 
eller religiøst grundsyn.

Om Giersings Realskole
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Det er endvidere vort mål, at den enkelte elev udvikler en 
selvstændig personlighed, som forstår værdien af at sam-
arbejde med andre, og som i sine handlinger viser hensyn 
og respekt for andre kulturer og mennesker.

Skolen tilstræber, at den tryghed, som er en nødvendig 
forudsætning for den enkeltes velbefindende, trivsel og 
læring, er til stede. Med Giersings Realskoles tydelige 
rammer er der mulighed for at følge og tage hensyn til den 
enkelte elevs udvikling. 

I tæt samarbejde med hjemmet tilstræber skolen at tilret-
telægge undervisningen, så den understøtter og udfordrer 
den enkelte elevs faglige niveau. Skolen forventer, at ele-
ven altid fokuseret forsøger at løse sine arbejdsopgaver på 
bedst mulige måde. Gennem forældremøder, skole/hjem-
samtaler, standpunktsbedømmelser og skolens intranet 
holdes forældrene underrettet om elevens skolemæssige 
situation.

I det kommende skoleår er der 2 klasser på hvert af flg. 
klassetrin: Børnehaveklasse, 1.-7. kl.  - og 3 spor på 8. - 10. 
klassetrin.

Fordelingen af de enkelte fag fremgår af siden med fagenes 
timetal på skolens hjemmeside.  

Afgangsprøverne

Efter 9. skoleår afsluttes der med FP9-prøven i 9. kl., der 
er fælles for alle elever.  FP9-prøverne er delt i dels obli-
gatoriske prøvefag og dels en række udtræksfag. Der ud-
trækkes et fag blandt de humanistiske fag og et fag blandt 
naturfagene til de enkelte klasser.

Obligatoriske fag: Dansk skriftlig og mundtlig, engelsk 
mundtlig, matematik skriftlig og fysik/kemi mundtlig.

Humanistiske udtræksfag: Engelsk skriftlig, tysk skriftlig 
og mundtlig, historie mundtlig, samfundsfag mundtlig og 
kristendom mundtlig.

Naturfag til udtræk: Biologi skriftlig, geografi skriftlig 
(online), matematik mundtlig og idræt.

Desuden kan der aflægges prøve i valgfagene fransk og 
hjemkundskab efter gældende retningslinjer.

Efter 10. klasse afsluttes der med ”Prøver i 10. kl.” (FP10).

Dansk m.m.

Faget dansk har fået tilført et antal timer, således at klas-
selæreren har mulighed for at løse forskellige andre op-
gaver, som ikke indgår i den almindelige timeplan, f.eks. 
færdselslære, orientering om rus- og nydelsesmidler, 
seksualvejledning, forberedende arbejde til lejrskoler og 
erhvervspraktik.

Engelsk

Faget engelsk er obligatorisk fra 1. kl.

Tysk

Faget tysk er obligatorisk i 5. - 9. kl.

Optagelse i børnehaveklassen

Børnehaveklasserne har 22 ugentlige timers undervisning.
Ved optagelse i børnehaveklassen følger Giersings Real-
skole de kriterier, der fra UVM er meldt ud: ”Undervisnings-
pligten i Danmark indtræder i august i det kalenderår, hvor 
barnet fylder 6 år”.

Skolefritidsordning (SFO) 

Elever i bh. kl. til 3. kl. tilbydes ophold i skolens fritidsord-
ning før og efter skoletid. Takster og åbningstider er be-
skrevet på skolens hjemmeside.  Det skal dog bemærkes, 
at der er ferielukket i 3 uger i juli samt dagene mellem jul 
og nytår.

Fra 2014 er der etableret 
Forårs SFO for kommende
børnehaveklasser.

www.giersings.dk
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Kære Giersings Realskole
Det er efterhånden mange år siden, jeg mødte dig første 
gang - over 30 ! De første år fulgte jeg dig på sidelinien, se-
nere i 14 skoleår ( eller er det 20, når man har to børn?) som 
forælder heraf 11 år som bestyrelsesmedlem og de sidste 
9 år som bestyrelsesformand. Det har været udfordrende, 
sjovt, træls, dejligt, tidrøvende, men mest af alt spændende 
og livsbekræftende.

Du er vokset og vokset, både hvad angår elever og bygnin-
ger fra en relativt lille skole med 1 spor til en dobbelt så 
stor skole med 2 spor til 7. og derefter 3 spor.

Mange, mange dejlige lærere har arbejdet på skolen gen-
nem årene: unge og gamle, søde og skrappe, næsten al-
mindelige og spøjse, enkelte rigtigt sære. Fire skoleledere 
har der været, meget forskellige men hver på deres måde 
karismatiske. Og alle de andre: ”Vicere”, pædagoger og 
servicemedarbejdere, pedeller og tekniske servicechefer, 
regnskabsfolk og moderlige kvinder på kontoret

Men, hvad er der sket i de forgangne år?

Da jeg blev formand samtidig med, at Poul blev leder, var 
der store udfordringer: Underskud, gæld og bygninger, 
som manglede en kærlig hånd.

De følgende år bar præg af besparelser, og det var under-
vejs nødvendigt at øge antallet af børn i klasserne. Antallet 
af elever er i de sidste 10 år øget fra 472  til 579, og det er 

lykkedes gennem årene at forbedre økonomien således, at 
der siden 2006 har været et årligt overskud. 

Bygningerne

Legepladsen på skolen er udskiftet og senest i 2014 fuld-
stændig renoveret. Biblioteket er ombygget og fornyes 
løbende. Derudover er elevtoiletter og gymnastiksal samt 
fysiklokale total-renoveret, sløjd og natur og teknikloka-
ler opgraderet, ledelseskontoret flyttet for at give plads 
til klasseværelse og lærerforberedelse, Allégade 59 blev 
erhvervet i 2011 og huser nu hjemkundskab, grupperum 
og  billedkunst. Allégade 61 tilkøbtes i 2012 og rummer nu  
10. klasses-center. SFO’en er gennemgribende renoveret 
ind-og udvendigt og legepladsen  fornyet.

Kreativiteten

Musik, drama, sløjd og håndarbejde er blevet samlet i fa-
get: ”Musical” på 6. klassetrin, og år efter år opføres nu 
særdeles professionelt udførte  forestillinger med skue-
spil, musik, sang, flotte kostumer og scenografier. Koret 
er et tilbud fra 0. til 5. klasse, og derudover har  ildsjæle i 
lærerstaben i de senere år skabt et musik-og kortilbud til 
de store elever - ”Upperclass”.

Undervisningen

Igennem årene er moderne undervisningsteknologi ble-

“At have været med 
i mange år”
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vet en del af hverdagen.  Skolen var i 2006 en af de første 
skoler, som indførte interaktive tavler, og siden 2010 har 
alle klasser og faglokaler været udstyret med interaktive 
tavler.

For få år siden blev EDB indført som et nyt fag på skole-
skemaet, men det er allerede historie: I al undervisning 
benyttes nu moderne teknologi med f.eks. netbaseret 
opgaveløsning, og elevintra er blevet en naturlig del af 
hverdagen.

Giersings Realskole er en af de skoler, hvor der er mest fo-
kus på differentieret undervisning. For at sikre det enkelte 
barn optimale vilkår har skolen valgt  at afprøve og evaluere 
forskellige tests. F.eks.” De nationale tests”, ”Klassetrivsel” 
og ”Chip-testen”. Disse tests står aldrig alene, men indgår 
i en samlet vurdering af hver enkelt elevs evner, potentiale 
og behov.

Derudover valgte skolen i 2013 at overgå til selvevaluering 
i tæt samarbejde med Undervisningsministeriet og Dan-
marks Privatskoleforening. En proces, som  har givet en 
øget indsigt i og mål for såvel elevers som læreres faglige 
og sociale færdigheder.

Meget, meget mere er sket, og mange historier kan fortæl-
les. Sjove og sørgelige, dramatiske og pudsige, men det 
bringer for vidt at nævne det hele her.

Tryghed og tolerance, nærhed og kundskab 

Giersings Realskole er en rummelig skole, som udvikler sig 
i samklang med tiden og understøtter den enkelte elev - for 
kun når man er tryg, kan man lære og huske.

Tak til dem, som passede på skolen før i tiden: Bent H, 
Thorkild og Isbrandt og alle de mange andre  - og også stor 
tak til jer, som tegner skolen nu: Poul, som jeg har haft et 
fantastisk parløb med i de sidste 9 år, Ole og bestyrelsen, 
Chalotte og Mia og især tak til alle jer, som gennem årene 
har været stabile fyrtårne i mine børns skoletid, og som 
brænder, inspirerer og udvikler - I har min dybeste respekt!

”En elev er ikke et bæger, som skal fyldes, men en fakkel, 
som skal tændes”/ Albert Einstein (frit oversat).

Til næste år, kære Giersings Realskole, fylder du 150 år og 
er efterhånden lidt af en ”gamling”; men du er ung af sind, 
og med godt humør og lidt håndkraft både håber og tror 
jeg, at du vil eksistere mange år fremover  med højt niveau 
ligesom nu både menneskeligt, bogligt og kreativt.

Kære Giersings Realskole
Tak for den tid, vi har kendt hinanden - det har været godt 
og lærerigt.

Afgående bestyrelsesformand Eva Holtved
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Det forgangne skoleår kan bedst karakteriseres ved at 
have været et yderst travlt og et særdeles turbulent år.

En ny arbejdstidsmodel skulle foldes ud, men til forskel fra 
de kommunale skoler, så bestemmer vi selv, hvordan ar-
bejdstiden implementeres her på Giersings Realskole. Det 
har været en spændende og til tider svær proces, og vi er 
stadigvæk i skrivende stund i år 1 ift. alt det nye.
 
Sigtet var og er, at lærerne skal have mulighed for og tid til 
på bedste vis at møde velforberedte, så skolens elever kan 
modtage god undervisning. Lærerne har ikke fuld tilstede-
værelsestid, men kan planlægge deres tid til forberedelse, 
samarbejde, videre/efteruddannelse bedst muligt i den 
fleksible model, vi har valgt.

En stor tak til alle lærerne og det øvrige personale, som 
har været utroligt gode til at få alt til at fungere. Året har 
klart vist, at vi alle står sammen, når det gælder. Giersings 
Realskole er en arbejdsplads med en masse individua-
lister, heldigvis, for individualitet er med til at skabe den 
nødvendige udvikling, og når det virkelig gælder, så kan 
vi alle – uanset hvor svært det måske kan være – skubbe 
vores personlige meninger til side og kæmpe skulder ved 
skulder for den skole, som vi alle ser værdierne i og gerne 
vil have skal lykkes.

Også en tak til bestyrelsen, forældre og elever, som har de-
res ansvar for, at alt er gået op i en højere enhed.

Status

Giersings Realskole er en velfungerende og moderne skole 
(læs hele årsskriftet) – en skole tilpasset vor tid. Vi har stor 
søgning og har det antal elever, som vi har plads til. Vi har 
i dette skoleår ændret på mødetid og pauser for eleverne, 
fordi vi vurderede, at eleverne og lærerne ofte følte, at ti-
den til at spise deres mad mv. var meget presset. Det fun-
gerer nu langt bedre med de ændringer.

Den nye struktur i skolens ressourcecenter er en meget 
tidskrævende opgave med mange møder og planlægning af 
struktur og gennemsigtighed til gavn for os alle og særligt 
set i lyset af den tidlige indsats, som vi prioriterer meget 
højt her på skolen.

Samarbejde og læringsmiljø

Skoleledelsen har fortløbende fokus på samarbejdsrela-
tionerne og prioriterer samarbejdsklimaet mellem besty-
relse/ledelse/ansatte/forældre og eleverne meget højt ud 
fra den betragtning, at det er et væsentligt redskab for sko-
lens udvikling og for sikring af et godt arbejdsklima, trivsel 
og læringsmiljø.

Et spændende år 
på Nonnebakken 7
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Politiske betragtninger

Skoleverdenen står altid for skud i det offentlige rum. Det 
er der for så vidt ikke noget nyt i. Medierne føles dog mere 
og mere pågående, men skolen er et godt emne – alle kan 
på en eller anden måde identificere sig med det at gå i skole 
– alle har noget at byde ind med. Vi har selv været i medi-
erne flere gange, og det er en del af opgaven. Vi er med til 
at sætte en dagsorden, og vi gør det gerne.

Der bliver skrevet meget om, at privatskolerne skal tvinges 
til at tage ansvar. Det ansvar har vi som det naturligste altid 
gerne taget på os. 

Vi venter spændt på et politisk udspil og deltager gerne i 
debatten på alle niveauer.

I disse år bliver der talt og skrevet meget om rummelighed. 
På GR er vi rummelige, men vi har også modet til at sige fra, 
når vi vurderer, at et barn vil have svært ved at trives på en 
skole af Giersings Realskoles kaliber, hvor fagligheden er høj.

Politisk er der fokus på de frie grundskoler/de private skoler, 
hvilket vel er uundgåeligt, når vi til stadighed ser den stig-
ning, der er i efterspørgslen for optagelse på de frie skoler. 

Vi hører tit om Folkeskolens mangel på ressourcer. Der 
er voldsomme nedskæringer inden for dette felt, og der er 
sparet voldsomt i rigtig mange år, så bl.a. bygningsmassen 
mange steder er en katastrofal tilstand. Klassekvotien-
terne er urimelig høje, og de forhåndenværende undervis-
ningsmaterialer lader meget tilbage at ønske. 

Økonomien på en privatskole er ikke nødvendigvis bedre. 
Der er mange privatskoler, der har haft og har store økono-
miske problemer. 

Vi skal ikke lade os narre af, at vi her på Giersings Real-
skole år efter år har fået økonomien til at hænge fornuftigt 
sammen, for det er et langt stykke hen af vejen spørgsmå-
let om at levere en ydelse, som forældre og børn vedva-
rende vil have - og om at forvalte de tildelte midler på den 
mest optimale måde. 

Det har vi været gode til her på Giersings, dvs. at vi til sta-
dighed har fulde huse og dermed får det maksimale stats-
tilskud (som vi ikke skal glemme udgør 68 % af indtægterne 
her på skolen), og så arbejder vi til stadighed med at styre  
omkostningerne.
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Skolens budgetter er lidt stramme, men det skal dog pointe-
res, at vi vel egentlig alligevel får gjort de ting, vi skal. F.eks. 
imødekommelse af velbegrundede budgetønsker fra læ-
rerne, så undervisningen altid er på det ønskede høje niveau.

Men det er bindende nødvendigt konstant at være opmærk-
som og klar til at ”råbe vagt i gevær”, idet der fra politisk 
hold ofte tages forskellige tiltag, som ikke altid er til fordel 
for de frie skoler, bare tænkt på de senere års regulering af 
tilskudsprocenten. 

Jeg synes, at det er vigtigt at understrege, at dette ikke skal 
tages som udtryk for klynkeri, snarere tværtimod - vi i den 
frie skoleverden er absolut parate til at påtage os et ansvar 
- også for evt. besparelser. 

Det afgørende er imidlertid at fastholde forældrenes ret til 
frit skolevalg som en udgift, der er overkommelig, og ikke 
modsat bliver så betragtelig, at man kan sætte spørgs-
målstegn ved ”retten til det frie valg”. 

Privatskolerne lever som bekendt af at sælge undervisning, 
en undervisning som man kan få gratis i Folkeskolen. Det 
kræver som tidligere nævnt, at vi har en eftertragtet vare. 

Det kræver, at vi kan dokumentere den kvalitet, vi udby-
der. Det kan vi, også selvom vi til stadighed sammenlignes 
med konkurrenten – uden på nogen måde at påvise mang-
ler hos denne.

Giersings Realskole har en tydelig profil, som man kan 
vælge at være en del af; men tager man det valg, så kræver 
det også en indsats, fordi:
 
• Vi er en værdibaseret skole
• Vi har tydelige forventninger til jer forældre
• Som forældre bakker man op om skolen og skolens værdier
• Som forældre taler man godt om skolen til sine børn
• Vi taler til og med hinanden – aldrig om hinanden

Det skinner tydeligt igennem, at alle - elever, forældre, an-
satte – er fantastisk stolte over og glade for at være en del 
af Giersings Realskole. Der er en aura af engagement, ja en 
ægte følelse af ejerskab, uanset hvor man bevæger sig – og 
hvilke gruppemøder, man deltager i, og man lader sig ikke 
slå ud af ministerens kildevæld af nye tanker og forslag, 
som nye prøveformer (nu også prøver i idræt), nye fagmål, 
evalueringer og meget, meget mere.
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Den nye skolereform og arbejdstidsaftale, som er indgået 
med LC, har på forskellig vis også indflydelse på Giersings 
Realskole, som selvfølgelig kræver opmærksomhed fra 
bestyrelse og ledelse.

Det har bestyrelsen og ledelsen sammen med de implice-
rede medarbejdere haft meget fokus på i skoleåret 2014/15, 
og vi har det fremadrettet.

Skolens hjemmeside og Facebookside bliver jævnligt gen-
nemgået og opdateret, for at serviceniveauet og kommuni-
kationen er informativ, præcis, god og i overensstemmelse 
med gældende regler. Skolens tildelte midler forvaltes på 
bedste vis, og som tidligere nævnt er det vigtigt, at vi hele 
tiden arbejder omkostningsbevidst. 

Med baggrund i de nævnte punkter og de fortløbende reno-
verings/vedligeholdelsesarbejde som skolen har gennem-
ført, er jeg overbevist om, at mulighederne og vilkårene for 
at drive en god og fremtidsorienteret skole de kommende 
år er til stede.

Visioner

Visionerne for Giersings Realskole er klare og går princi-
pielt ud på fortsat at kunne drive vor skole som foreskrevet 
i skolens formål. 

Stadig at have muligheden for at udvikle os i takt med ti-
den – helst være en lille smule foran i nogle henseender og 
trække bagud på felter, hvor vi godt lige vil tænke os om, før 
vi hopper på vognen. Det er – for mig at se - det essentielle 
ved at være en fri skole.

Vi har en utrolig god skole – og det vil vi fortsat have.

Giersings Realskole fylder 150 år

Næste år fylder Giersings Realskole 150 år. Det skal selv-
følgelig fejres, og vi er i fuld gang med at planlægge og finde 
en form, som skolen har fortjent. Jeg håber det bliver stort 
og spændende for os alle sammen – ikke mindst eleverne.

Til jer alle sammen

En stor tak til personalet på skolen og i skolens SFO for 
endnu et års godt arbejde. Det er en fornøjelse at være sko-
leleder for en skole, hvor medarbejdersiden er så velfunde-
ret og godt fungerende.

Jeg vil også gerne her rette en stor tak til skolens bestyrel-
se for et godt samarbejde. Det er spændende samarbejde 
– hvor der skal ydes en indsats og tages et ansvar. Sammen 
har vi stået stærkt i det forgangne år, men særligt til dig, 
Eva Holtved- tak for det fantastiske samarbejde, vi to har 
haft gennem de sidste mange år. Vi er nået langt sammen. 
Tak for din kæmpe store indsats. Den kommer jeg virkelig 
til at savne.

Til sidst tak til skolens forældrekreds for den tillid, I viser 
os. Det er en meget engageret forældrekreds, skolen har 
– heldigvis – og det giver anledning til mange dialoger. Der 
er ikke nødvendigvis enighed om alt, men det er min klare 
opfattelse, at skolens ledelse og bestyrelse sammen med 
forældrekredsen trækker i samme retning.

God sommer
Af skoleleder Poul H. Pedersen
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SFO’erne under afvikling? Ikke her!

Skolefritidsordningen, som vi har kendt den siden midten 
af 80’erne, er truet som institution. Skolereformer med 
længere skoledage, politisk ønske om et mere statsstyret 
fritidsliv og en besynderlig divergens mellem stigende tak-
ster og faldende normeringer har sendt den kommunale 
SFO ud i en sand overlevelseskamp.

Med det store paradigmeskifte, der i slutningen af 60’erne 
retfærdigvis sendte kvinderne ud på arbejdsmarkedet, op-
stod der et øget behov for kvalificeret pasning af de mindste 
skolebørn. Det fik man med etableringen af først ”fritids-
hjemmet” og sidenhen ”skolefritidsordningen” også kaldet 
SFO. Begge typer af institutioner har været en betragtelig 
socialiserende faktor i børnenes liv de sidste 40 år, og over 
hele landet har de kæmpet en brav kamp for at styrke de 6 
til 10 årige børns sociale kompetencer og forberede dem til 
et sundt og rigt fritidsliv.

Med øget timetal i folkeskolerne og etablering af persona-
lebesparende, alternative gratis opbevaringsmuligheder i 
eksempelvis Hjørring kommune, kan man frygte for at en 
lukningslavine er sat i gang i kommunalt regi. 

Trods tunge skyer over de pædagogiske udkantsområder 
og den kommunale spareknivs placering mellem skulder-
bladende, anes en sprække med lysindfald. Et lysindfald 
der i første omgang fremhæver konturen af den efterhån-
den afgrundsdybe kløft mellem folkeskolen og privatsko-
len, men også et lys, der giver næring til håbet. Et håb og en 

forventning om at Giersings Realskole udnytter privatsko-
lens fineste privilegium, nemlig det privilegium, der giver 
mulighed for at sætte sig udenfor majoriteten og udeluk-
kende handle ud fra egne værdier og overbevisninger. 

Vi pædagoger i Bakkehuset forbeholder os som faggruppe 
retten til at tro på skolefritidsordningen som institution. Vi 
tror stadigvæk på, at børn i alderen 6 til 10 år har brug for 
tydelige, idérige og kærlige voksne - også i tidsrummet fra 
14.00-17.00. Vi vil derfor tillade os at glædes over, at vi, som 
en væsentlig del af Giersings Realskole, kan forsætte vores 
pædagogiske arbejde som hidtil, uden skelen til den sociale 
Laissez-faire, der beklageligvis finder sted i det nordjyske.
Vi vil forsat arbejde ud fra den model, der tager udgangs-
punkt i det enkelte barns trivsel og mulighed for individuel 
kompetenceudvikling. En model med det helt lavpraktiske 
mål der handler om at skabe glæde hos børnene og god 
samvittighed hos de forældre, der dagligt betror os, det 
bedste de har!

Med nyerhvervede erfaringer fra Forårs SFO in mente og 
med mange nye idéer i støbeskeen, glæder vi os derfor til 
at komme i gang med skoleåret 2015/16, men først lidt om 
det, der skete i 2014/15:

Renovering i Bakkehuset

Hvor Giersings Realskole altid har lagt vægt på det æste-
tiske, det smukke og det klassiske, når det gjaldt indret-
ning såvel inde som ude, har Bakkehusets interiør ofte ledt 

Årets gang i Bakkehuset
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tankerne hen på containerindholdet fra ”Småt brandbart” 
eller i bedste fald noget fra ”Tidens samling”.

Af førnævnte årsager blev der i 2012, i samråd med besty-
relsen, udarbejdet nogle strategier, der skulle tilgodese en 
større grad af visuel synergi mellem skole og SFO. Siden 
2012 er der blevet afsat midler til, at minimum én zone pr. 
budgetår istandsættes og møbleres efter den samme ska-
belon. Det vil sige, at man arbejder med den samme type 
møbler, lamper og farver i alle rum. 

En omfattende vandskade i november 2012 gik ud over kæl-
deren i Bakkehuset, ikke mindst det lavt liggende kælder-
rum, der normalt huser børnene fra 2. klasse. Vandskaden 
var dog medvirkende til, at hele renoveringsprocessen blev 
kickstartet, og pludselig stod et fint og nymalet lokale klar. 
I sommeren 2013 var det stueetagen i Bakkehuset, der un-
dergik den store ”makeover”, og i 2014 fik lokalerne på før-
ste sal den samme tur. På to år har Bakkehuset transfor-
meret sig fra en museumslignende tristhed til en moderne 
institution, hvor elektronisk afkrydsning har afløst det ana-
loge A4 ark med kryds og ring, og hvor lydsvage skamler, 
Montana-reoler og borde på hjul, borde med progression 
signalerer nutid og fremtid. 

Her i 2015 er turen så kommet til annekset. Annekset i sin 
nuværende form blev indviet i marts 2004, så tiden er ved 
at være moden til en farvemæssig opfriskning. 

Vi glæder os til at byde 3. klasserne velkommen i de istand-
satte lokaler efter sommerferien.

Koloni i Svendborg

Da sidste årsskrift blev skrevet i maj 2014, havde vi endnu 
ikke været på koloni med 2. klasse. Derfor denne lille be-

skrivelse fra endnu en minderig  SFO-udveksling med Ida 
Holst skole i Svendborg -  den anden i rækken af mange, 
håber vi. Vi er allerede blevet meget begejstrede for den-
ne udveksling. Ida Holst Skole ligger strategisk fint midt 
i Svendborg omkring 50 meter fra Kvickly, 100 meter fra 
centrum og med Naturama, Svendborg legeland og stran-
den ved Christiansminde i absolut acceptabel gå-afstand.

34 børn og 5 personaler havde en skøn tur.

Skolestart

Efter en ualmindelig skøn sommer med rekordhøje tempe-
raturer mødte de forventningsfulde børn og deres mindst 
lige så spændte forældre op den 13. august til deres første 
”rigtige” skoledag. Med etableringen af Forårs SFO’en var 
vi lidt i tvivl om, hvorvidt magien omkring den første skole-
dag var forblevet intakt - en bekymring, der hurtigt viste sig 
at være ganske ubegrundet. Forårs SFO’en havde været en 
rigtig god introduktion til skolen, men skolen var nu engang 
skolen og Forårs SFO’en var gudskelov stadig mest SFO. 

Denne onsdag d. 13. august 2014 kom derfor til at indeholde 
præcis de samme ritualer, som vi plejer at skue, og som vi 
kender fra vores egen skoletid. Det vil sige, at skolegården 
forvandles til en arena, som byder på grådlabile mødre, der 
snøfter om kap med de drenge, der pludselig ikke helt for-
står, hvorfor netop denne dag skulle være noget særligt, 
samt tilfredse hvin fra små piger, der soler sig i stolte fæd-
res duel på blitzlys, alt sammen i et inferno af overstrøm-
mende begejstring, velsat hår og funklende nye tornystre. 
Den første skoledag blev også i dette tilfælde mindst lige så 
festlig og minderig, som de plejer at være. Forårs SFO eller 
ej, der vil altid kun være én første skoledag!
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4. klasser 

Efter mange års tilløb blev 2014 året, hvor vi kunne tilbyde 
en klub for 4. klasserne. Ved tidligere lejligheder har vi haft 
høringer dets angående og kunne også godt mærke, at der 
var en vis interesse. Den største udfordring var imidlertid 
pladsen. Hvor skulle vi gøre af børnene, hvis det blev en 
succes, og hvormange forældre ville gøre brug af tilbuddet?

Etableringen af Forårs SFO blev imidlertid løftestangen 
til, at projektet kunne afprøves. Da vi pludselig skulle huse 
44 relativt små børn i Bakkehuset, var vi nødt til at finde 
et alternativ til 3. klasserne. Det fandt vi efter nogen tids 
søgning i de nye lokaler i Allégade 59. Det var ikke uden 
sværdslag og sure miner, at vi sendte 3. klasserne afsted 
mod Allégade. Der gik dog ikke langt tid, førend mulighe-
derne oversteg følelserne af begrænsning i de ny lokaler.  
Børnene kunne pludselig gøre brug af lokalerne til hjem-
kundskab i stueetagen.  Gymnastiksalen var disponibel fire 
af fem dage, og en investering i en Xbox og nogle bordten-
nisbat gjorde, at 3. klasserne lige pludselig ikke savnede 
Bakkehuset længere.

Med de nye lokaler og konceptet nogenlunde klar, kunne vi 
igen tage problematikken om 4. klasseklub op til revurdering.

Ved et besøg i ”Regnbuen” i Godthåbsgade blev det klart, at 
vi skulle gå meget på kompromis med vores idealer, hvis vi 
skulle få fat i drengene. I Regnbuen kan man spille Playsta-
tion/Xbox og computer hele dagen, noget vi altid har været 
modstandere af. Vores holdning til Xboxen i Bakkehuset er, at 
man må spille 3-4 børn sammen, og at spillene er alderssva-
rende og ikke voldelige. Samtidig er vi meget opmærksomme 
på, at børnene ikke spiller mere end højst en gang dagligt. 
19 børn meldte sig, som ventet flest piger - nemlig 16 stk. 

Fra skoleårets start og frem til 1.marts, hvor vi igen skulle 
rokere på grund af Forårs SFO, havde vi klub for 4. klas-
serne. Det blev hyggelige 7 måneder med masser af nær-
vær, værkstedsarbejde, bagværk og små ture til centrum.
Da forløbet stoppede ved udgangen af februar, bad vi for-
ældrene hjælpe os med at evaluere forløbet. På baggrund 
af de tilbagemeldinger er det vores opfattelse, at både børn 
og voksne har været tilfredse med forløbet, og at de ekstra 
måneder i Allégade gjorde overgangen til en mere instituti-
onsfri periode nemmere.

I skrivende stund er der en høring i gang blandt forældre 
vedr. klub i 2015. En eventuel beslutning træffes af besty-
relsen på baggrund af forældrenes reelle behov og efter-
spørgsel.

Aktiviteter i årets løb

Skoleåret 2014/15 har som vanligt budt på et væld af sjove 
aktiviteter. Af større arrangementer kan nævnes: vores tra-
ditionsrige markedsdag, hvor vi hyggede os alle sammen. 

Halloween, hvor de fleste af os gyste

”Leg godt-ugen”, hvor vi lærte, hvordan vi behandler hin-
anden. Teaterforestilling med børnene fra 2. klasse, hvor vi 
grinte højt af langt det meste. Bedsteforældredagen, hvor 
vi fik mulighed for at vise Bakkehuset frem til de nærmeste 
i familien. Overnatning for de store børn, hvor vi ikke havde 
nævneværdig fokus på sund og ernærende kost.

Vi personaler i Bakkehuset elsker vores store ”flagskibs-
arrangementer”. Vi elsker at vise os og Bakkehuset frem, 
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men vi er også meget bevidste om, at vores vigtigste opgave 
til syvende og sidst er at skabe en harmonisk og humør-
fyldt hverdag for alle børnene. Hverdagene i bakkehuset 
har budt på alt fra lege, spil en masse, almindelig social 
interageren, fordybelse på kreative værksteder, udedage 
med masser af frisk luft, kanosejlads, bålmad og ganske 
frivillige besøg på kunstudstillinger. 

Forårs SFO

Vi vil slutte årsberetningen med fingrene dybt begravet i den 
pædagogiske muld -  hos Forårs SFO’erne i Bakkehuset. Det 
skal ikke være nogen hemmelighed, at tankerne kredsede 
omkring navneordet ”besparelse”, første gang vi hørte om 
fænomenet Forårs SFO. Nu er det anden gang, vi prøver det, 
og evalueringerne fra første forsøg har overvejende været 
positive. Det er tydeligt, at børnene har haft stor glæde af 
at lære hinanden og skolen/SFO at kende, inden de skulle 
i gang med egentlig undervisning. Børnene kan tydeligvis 
holde mere fokus på indlæringen, nu hvor de ikke også skal 
forholde sig til nye kammerater og lærere/pædagoger.

Vi tager et år af gangen, og synes vi er på rette vej.

Tak

Stor tak til alle de forældre og bedsteforældre, der bakker 
op omkring vores arrangementer, støtter os i hverdagen, 
bager kager til diverse, kommer med ris/ros og konstruk-
tive inputs.

Af SFO-leder Per Frederiksen
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Den bedste uge i hele skoleåret

I året 2015 havde vi fået æren af at arbejde med faget musi-

cal, som man har i sjette klasse. Vi startede efter sommer-

ferien -  og vi knoklede alle hver mandag frem til premieren. 

Vi havde også en hel øve-uge, hvor vi kun skulle fokusere på 

vores musical, finpudse manuskriptet og øve, øve og øve. 

Vi mødte ind hver morgen klokken otte, hvor vi straks gik i 

gang, da der ikke var lang tid til premieren. Lørdag og søn-

dag i musical-ugen mødte vi også op i skole. Da vi fik at vide, 

at vi skulle i skole i weekenden, syntes vi ikke det lød særlig 

fedt, men det var meget, meget sjovere end det lød til. Det 

var for alvor der, det gik i gang. Det var nu, vi skulle prøve 

kostumer, få lagt sminke og øve på scenen. Om mandagen 

havde vi generalprøve, og det var der, vi skulle optræde for 

fuld sal for første gang. I salen sad en masse andre børn 

fra andre skoler og et par klasser fra Giersings. Det var en 

fantastisk uge med en masse oplevelser, grin, spænding og 

sammenhold. Så når det engang bliver din tur, så husk at 

nyde det, for ugen flyver af sted!

Af Louise, Mathilde M, Karoline Sofie 6. B

19ÅRSSKRIFT	2014-2015



Musical forestillingerne

Hele 6. årgang har brugt blod, sved og tårer på at sammen-

sætte en musical. Nu er det nu, folk skal se, hvad vi har 

brugt mange timer på at lave. Lige inden den gik i gang, 

gik der tusindvis af tanker igennem vores hoveder. Hvad 

vil der ske, hvis det eller det sker? Hvad hvis jeg glemmer 

en replik? Hvad hvis jeg besvimer? Men når først vi var på 

scenen, glemte vi alle vores spekulationer og bekymringer. 

Følelsen af at være på scenen var fantastisk! Når vi ikke 

var på scenen, stod vi næsten alle sammen ude bagved 

og hviskede hinandens replikker. Forestillingerne var ALT 

for hurtigt overstået. Musicalen har skabt et helt specielt 

bånd mellem klasserne. Det var en oplevelse, vi aldrig vil 

glemme!

Af Laura og Mathilde S. 6. B
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…i aften er jeg bare far

Forrygende flotte

Forårskoncerter
Forårskoncert på Magasinet er en af årets vigtigste begi-
venheder for elever og musiklærere. Den er faktisk også 
vigtig for forældre og bedsteforældre, men eleverne og 
musiklærerne er dem, der har noget på hjerte - noget som 
skal ud! Jeg glemte lige ledelsen, som hvert år stolt byder 
velkommen -  og hvert år dobbelt så stolt, hilser af og siger 
godnat efter endt fællessang. 

Men forårskoncerten er også vigtig for mig, den gamle mu-
sikdirektør, som tilbage i 1999 startede koncerterne i deres 
nuværende form. Nu er jeg ikke længere aktør og medvir-
kende, men en stolt far til en pige i 5. klasse, som snart ikke 
skal til forårskoncerter mere. Medmindre hun selvfølgelig 
vælger en af de nye frivillige musikaktiviteter, som stille og 
roligt blomstrer op på Giersings Realskole. Blomstrer op 
som den naturligste reaktion på en kompetent musikun-
dervisning, som gør det den også skal – nemlig inspirere 
eleverne til at gå til frivillig musik. 

Fra min plads lige bag ved lydmanden, oplevede jeg er 
bombardement af underholdning. Sjove, festlige og flotte 
sange fra scenen. Musicalholdets intro, som efterhånden 
har opnået en forventnings-status som introen til en James 
Bond-film. Jeg elsker at se børnehaveklasserne optræde. 
Deres helt umiddelbare og skønne klare stemmer, og ikke 
mindst at se deres forældre, som for første gang oplever, 
hvad det vil sige at være til forårskoncert på Magasinet. 

Derefter går det fra klasse til klasse, koret, 10. Linjefags-
hold, Upper Class Girls… nu med drenge. Vi hører tidens 
toner fra et par ”loose canons”, som lige ”nailer” en sang 
fra en i skrivende stund ”kendt” duo. Alt i alt en eksplosion 
af lækker musikundervisning, som kun afbrydes af søde 
værtinder fra førnævnte frivillige kor, Upper Class Girls, og 
musiklærere som styrter rundt og sætter podier, instru-
menter og mikrofoner op til de næste optrædende. Sidst-
nævnte aktivitet er hård for mig. Jeg sidder på nåle for at 
springe til og hjælpe - Har bedrevidende småkommentarer 
omkring mikrofonernes placering i og oven på xylofoner 
og væk fra sangere osv. Faktisk så meget, at min ledsager 
flere gange måtte bede mig om at læne mig tilbage og nyde 
det. Og nyde det - det gjorde jeg! 

Sammen med et fyldt Magasinet nød jeg at se de medvir-
kende få deres velfortjente applaus.

Tak for en dejlig aften!
Anders Møller
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Vi tog med toget til Kastrup lufthavn klokken 5!!  mandag 
morgen. Vi var alle trætte men spændte på en fantastisk 
tur til hjertet af Rom.

 Da vi ankom til Rom, blev vi indkvarteret på et hyggeligt ho-
tel på en lille sidegade. Lige fra vi kom, var vejret godt med 
solskin og høje temperaturer eftermiddag og aften. Mange 
af pigerne gik i shorts for at få lidt sol. 

Rom er en fantastisk by fuld af liv med masser af smukke 
gamle bygninger og gode shopping-muligheder. Man kunne 
ikke andet end at blive forelsket i de tidsløse malerier i det 
Sixtinske kapel, de lækre restauranter med billig mad og 
de hyggelige markedspladser. I Rom så vi en masse smuk-
ke seværdigheder, men intet kunne måle sig med Colos-
seum. Colosseum blev i det gamle Rom brugt til gladiator-
kampe.  Vi kunne fornemme historien bag den storslåede 
bygning, og udsigten var fantastisk fra toppen. 

Peterskirken er en utrolig stor og flot kirke. Vi stod i kø en 
time for at komme ind, men det var det hele værd. Kirken er 
rigtig smuk, og mange af os tog en tur op i tårnet for at nyde 
udsigten ud over Roms bygninger.

Rom er en stor by, så for at vi kunne nå at se alt, fik vi hver 
et metrokort, som vi kunne bruge, som vi ville. Så efter en 
lang dag med seværdigheder, fik vi fri af Annette og Jeppe, 
så vi selv kunne tage metroen ind til byen og shoppe i de 
mange hyggelige gader. Vi skulle selv finde hjem hver aften, 
så vi skulle have kort frem for at finde den nærmeste metro, 
og hvis der var lidt for langt, kunne vi bare tage en taxa. Den 
sidste aften spiste hele klassen sammen på et lille pizzeria. 
Som de fleste andre dage fik vi smagfulde italienske retter 
med lækker italiensk ”gelato” på varme solskinsaftener. Vi 
har helt sikkert fået en masse kulturelt ud af turen, men vi 
har også fået et rigtig godt sammenhold i klassen og har 
udviklet tætte bånd på kryds og tværs.

Af Freja og Julia 9. A

Roma non è stata  
construita in un giorno
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Un état d’esprit de Paris
”Med Eiffeltårnet spejdende i det fjerne, daler solen atter 
ned over kærlighedens by. Rosernes søde duft, som be-
roliger både krop og sjæl, overskygger de mange tons bil 
os’ der hver dag bliver udledt af de mange millioner men-
nesker, byen rummer. Blomstrer, bil os’, baguette, McDo-
nalds, nattens by lys, morgenens solopgang. Alle disse 
kontraster der sammen danner et perfekt billede af en af 
verdens mest eftertragtede byer.” 

Ankomsten 

Med søvn i øjnene drog 9. B en tidlig mandag morgen mod 
vores sidste rejse som samlede klasse, inden vi hver især 
finder nye veje, og skaber nye fælleskaber. Men alt er ikke 
altid så kyndigt, som det ser ud, og når flyselskaberne buk-
ker under, må vi andre betale prisen. En ødelagt dør med-
førte da 10 lange, men trods alt hyggelige timer i lufthav-
nen. Og som aftenen skred frem kunne vi langt om længe 
stå ombord på flyet og sætte kursen mod kærlighedens by. 
De mange timers venten blev for et øjeblik lagt bag os, som 
lyset skinnede fra Paris, og Eiffeltårnet med et samme øje-
blik kunne glimtes i det fjerne. Som klokken slog 12 arrive-
rede vi på hotel Sibour, i hjertet af Paris. Smilet sad højt i 
mundvigen, og stemningen var flyvende. Men det var dog at 
mærke, at dagen havde været lang og hård. Så en god nats 
søvn var tiltrængt. Uret var slået, og så var der ikke andet 
at gøre end at lukke øjnene og lade drømmene føre os til 
morgendagens lys. 

En god start 

Vi vågnede til den søde duft af croissanter og kaffe klokken 
9 om morgenen. Eller nogle af os gjorde. Nogle var tidligere 

oppe end andre, da der havde været slemme hosteanfald på 
hotellet. Skimmelsvampen blev mistænkt for at være ger-
ningsmanden. Omtrent det var alt, hvad der var af negative 
ting at sige om Paris. Græsset var grønt, solen skinnede, 
Sacré Coeur viste sig fra sin bedste hvide side.

Som pilgrimme der nærmede sig Jerusalem, fandt vi vej op 
af den hellige Jakobs Stige. Som en hvid engel tordnede den 
højtidelige kirke højt over vores hoveder.

Vi gik op af den lysende trappe. Rundt om os var der velduf-
tende grønt græs som symbol på den mark af følelser, vi 
besidder som mennesker. Pladsen var fyldt af mennesker. 
Mennesker som os. Mennesker der ønskede at opleve den 
hvide engel som de kun har set skyggen af på ydmyge billeder. 
Rundt om os duftede der af sommer og blomster, mens vi 
beskrev vores syn siddende på det grønne bløde græs.

Kirken smilede til os med dens hvide sten, kæmpe kupler 
og hellige statuer. En karrusel kørte børn rundt i det fjerne. 
Et i sandhed æstetisk øjeblik! 

Og mens vi mærkede det bløde græs mod vores bare ben, 
hørtes en harpe spille Hallelujah i det fjerne. Dennes toner 
var bløde og excentriske. 

Transport 

Trods alle de flotte ting samlede ved Sacre Coeur, havde 
Paris selvfølgelig meget mere at byde på, og frem og til-
bage, det skulle vi. Ikke mindre end 20 trappetrin under 
jorden var en helt ny verden at finde med metro toge, der 
dag ud og dag ind transporterede folk rundt i den kæmpe 
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storby. Rutinerede og vante som franskmændene var, gik 
det som en leg i et hastigt tempo. Mindre elegant var det 
for os valfartende danskere, der knap kunne finde rundt i 
op og ned. Det gav nogle problemer i starten, som da to 
klassekammerater ikke nået med toget. Men det var dog 
ikke et større problem, end at vi ventede ved den næste sta-
tion, som de så 10 minutter efter også kom hen til. Og sådan 
fandt vi rundt i Paris gennem ugen. 

Med kultur som spise 

De første par dage var meget strukturerede. Vi fulgtes ad 
som klasse, og fik først fri snor om aftenen når vi skulle 
spise og i seng. Men efter disse dage fik vi alle fri snor til 
næsten at gøre, hvad vi ville. For nogle betød det at spise 
Kentucky Fried Chicken og McDonalds 3 gange om dagen, 
mens det for andre betød at drikke masser af kaffe på fran-
ske caféer med baguetter til frokost og tre retters menu 
til aftensmad. Et udsøgt sted at spise var latinerkvarteret. 
Da vi først hørte navnet, tænkte vi, at vi var kommet ind i et 
kvarter, ejet af den mexicanske mafia. Men sådan var det 
bare overhovedet ikke! Dette Italiensk inspireret kvarter 
var små hyggelige gader, overvældet med fantastiske re-
stauranter. Det var her, vi fik en lækker tre retters menu til 
12 euro med de bedste franske muslinger. 

Stemningsskift 

Den stereotype franskmand findes, men at kalde dem alle 
ens ville være en skam, for hvert enkelt individ har deres 
historie med i livets kuffert. Alt fra en maler der iagttager 
og fordyber sig i sit maleri, til restaurantejeren, der ihær-
digt prøver at lokke folk ind på hans spisested. Alle er de 
født og opvokset i denne by, men trods alt vidt forskellige. 

Ting som disse gør, at byen får en stemning af personlig-
hed, alene en 10 minutters gåtur fra A til B kan dreje ens 
synsvinkel på byen med 180 grader. Her er Latinerkvarte-
ret et godt eksempel på stemningsskift i byen. 

Vores tur til Paris har været fantastisk. Den har udviklet os 
som mennesker og givet os en mindeværdig oplevelse som 
klasse, som vi altid vil huske. Denne tur har i sandhed gjort 
det stærke sammenhold i klassen endnu stærkere! 

Af Frederik Lindegaard og Kristoffer Østergaard  9. B
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Dag 1.

Hvad spiser du mon til morgenmad? Gør du måske det, som 
9. C gjorde tidlig mandag morgen? Næppe, for Lukas glem-
te jo den ugentlige fredagskage om fredagen, så kage blev 
der spist i store mængder den morgen. Turen startede ud 
men i en munter og glad tone, med sjov og ballade - selvom 
klokken slog så tidligt som 05:13. Turen havde en vellykket 
start, indtil det nåede til lufthavnen. Flyet var så godt som 
klar til at lette, lige indtil Maja fandt ud af, at hun havde 
glemt sin mobil på Wc’et - ud af flyet fløj hun af sted og fandt 
sin mobil i tide. Godt trætte nåede vi til hotellet, men dagen 
var ikke omme - for af sted gik det til den spanske trappe.  
Ved den spanske trappe var der en rolig og munter stem-
ning, hvor typisk de unge i Rom holder sig til. Dog lignede 
det ikke andet end en helt almindelig oldtidstrappe, men 
besøget var det værd, og det er især den specielle stemning 
ved stedet, der gør den værd at se.  Efter besøget gik turen 
ud for at se restauranterne i lokalområdet, og derefter var 
vi hurtigt taget hjem, da vi alle var meget trætte. 

Dag 2.

Tidlig tirsdag morgen gik turen til Vatikanet, men inden da  
skulle vi selvfølgelig have noget ned i skrutten. Morgenma-
den fik vi på hotellet, men desværre er italiensk morgen-
mad ikke lige det, man råber hurra for. Et tørt stykke brød 
med smør - mhh! Turen var en gåtur på 5km, og hyggeligt 
var den, da der om hvert et hjørne i Rom er noget spæn-
dende at se. Et par gader inden vi nåede Vatikanet, stødte 
vi på en venlig guide, der kort fortalte os om ventetiden og 
sådan. Det endte med, at vi ventede i en 1 time og 30 minut-

ter - men tiden gik hurtigt, da man nemt kunne sole sig ved 
Peterspladsen, og det skal lige siges - det var over 20 gra-
der! Køen varede fra den ene ende af Peterspladsen til den 
anden, men det gik hurtigt. Hjemmefra havde vi fået vigtige 
instrukser om, at vi skulle have lange bukser på, før man 
kunne træde ind i kirken, og selvfølgelig var der nogle, der 
havde glemt det, så nogle måtte træde i deres nat- bukser. 
Humøret var højt, da vi ankom til Peterskirken -  og sikken 
et fascinerende syn! Nok havde vi hørt en masse om kirken, 
men synet slog alt. I kirken blev vi ”sluppet løs”, men et tids-
punkt blev selvfølgelig aftalt, hvornår vi skulle mødes. Et 
par stykker drog helt op i toppen af kuppelen, hvor der mød-
te dem et fascinerende syn udover Vatikanet og det indre 
Rom. Hele 512 trin er der til toppen, og det skal lige siges, 
at nogle løb derop. Vi mødtes alle nede ved Peterspladsen, 
men vi manglede en. Barbara var blevet væk, og ind i Pe-
terskirken måtte vi lede. To vagter hjalp til, og hurtigt fandt 
de Barbara - som i den dag i dag bliver kaldt ’’find Holger’’. 

Dag 3 (Engle og dæmoner) 

Onsdag morgen startede ud, som de sidste foregående 
morgner. Den portionsanrettede og mindre bearbejdede 
morgenmad stod klar ca. 0800 til de lettere trætte gæster 
på hotellet. Der er dog ingen tvivl. Vi befinder os i den mere 
døsige del af livet – altså teenagelivet, hvor udseendet om 
morgenen måske ikke betyder det helt store. 

Da vi efter morgenmaden havde gjort os klar, skulle vi mø-
des ude foran hoveddøren omkring 0945. Her kunne man 

Angeli e demoni a Roma
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igen fornemme den mere rolige teenagetilgang til om-
stændighederne, da det, trods beskeden om mødetid klok-
ken 0945, resulterede i, at flere kom dryssende med 2-3 
minutters mellemrum efter mødetidspunktet. Efter at have 
ventet på de sidste , gik vi i raskt tempo mod den første 
destination, som var kirken ”Santa Maria Del Vittoria”. Hele 
onsdagen var sat af til en lang gåtur på baggrund af filmen 
Engle og Dæmoner, der foregår i Rom. Vi havde udset os 
de bestemte kirker/pladser, som vi fint skulle kunne vinge 
af, når dagen engang var omme. I ugerne op til skolerejsen 
var vi blevet delt ind i forskellige grupper, som så skulle 
holde et lille oplæg om en kirke eller plads. Ved de udvalgte 
steder var vi derfor vores egne små guider, som kunne gøre 
os lidt klogere på Roms ældgamle bygninger. Efter lidt tid 
i ”Santa Maria Del Vittoria” blev vi rent faktisk bedt om at 
forlade kirken af en lettere irriteret præst, som nok om 
muligt ikke brød sig om os. Derefter forsatte vi spadseretu-
ren mod Piazza Navona, som er Roms mest besøgte plads. 
Endnu et foredrag blev holdt her, hvor vi efterfølgende fik 
et lille kvarters pause, hvor vi kunne nyde den fantastiske 
forårssol, eller se de utrolige ting som laves og fremstil-
les til køb på den ovale plads. Efter pausen skulle vi ikke 
meget langt, inden vi ramte ”Pantheon”, som er kirken med 
den største kuppel. Ved den grå kirke med de 4 rækker af 
3 søjler fik vi også et lille oplæg, inden vi trådte ind. Ef-
ter ”Pantheon” gik vi mod den sidste destination, som var 
”Piazza Del Poppolo”. Pladsen med obelisken placeret lige 
midt i det hele og med vogtende løver på alle 4 hjørner.  Ef-
ter et kort oplæg  fik vi egentlig lov til at gøre, hvad vi lige 
følte for. Vi fik fortalt, at der lå en hyggelig park højere oppe 

ad nogle trapper, som man kunne benytte sig af, hvis der 
lige skulle slappes lidt af. Det var der ca. halvdelen af klas-
sen, der benyttede sig af, mens den anden halvdel gik ned 
ad Roms hovedgade, som rummede mange gode shopping-
muligheder. Da dagen var omme, mødtes vi klokken 6 på 
hotellet og passede egentlig bare os selv til næste morgen.

Dag 4 (Sidste dag)

Torsdag morgen stod igen på samme morgenrutine, sam-
me teenageragtige morgenlook og samme træthed som de 
andre dage. Igen mødtes vi udenfor hoveddøren til hotel-
let, og overraskende nok ramte vi alle tiden rimelig godt. 
Denne gang var destinationen pegende mod ”Colosseum”. 
Vi havde sat os for, at der ville være mange mennesker til 
stede, så selvom menneskemængden var rimelig stor, var 
det ikke helt så prangende. Vi valgte først at tage ind til ”Fo-
rum Romanum”,  som var den centrale plads i antikkens 
Rom. Her gik meget af tiden med at se på alle de gamle 
ruiner, pladsen har at byde på. Efter at have set stort set det 
hele, gik vi tilbage for at komme ind til ”Colosseum”.  Efter 
Colosseum fik vi igen frit valg. Nogle tog tilbage til ”Piazza 
Navona”, mens andre tog på hovedgaden, og nogle tog, som 
det helt tredje, tilbage på hotellet. Da vi så mødtes igen om-
kring 18.00 tog vi ud for at spise samlet, som afslutning på 
vores rejse, og inden vi havde set os om, var vi tilbage i sen-
gen igen, og klar til at rejse hjem til Danmark igen..

Af Jarl og Viktor 9. C
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Ripensernes land
5. A på lejrskole i Ribe

Dag 1

Vi mødtes alle på banegården ved biografen, og gik derefter 
ned til toget. Da vi kom til Ribe, skulle vi have vores værel-
ser. Vi var spændte på at høre, hvem vi skulle bo sammen 
med. Herefter skulle vi på 0-løb i byen. Vi blev sat sammen 
to og to, dreng og pige. Det var sjovt, men så begyndte det 
at regne, og vi blev gennemblødte. Efter 0-løbet fik vi lov til 
at gå rundt i byen på egen hånd, og derefter blev der spillet 
fodbold i hallen, som hører til vandrehjemmet. Da vi havde 
spist aftensmad, skrev vi en historie i grupperummet, og så 
fik vi en ”godnathistorie”, derefter fik vi lov til at hygge hele 
aftenen. Kl 21:30 kom vi på værelserne og skulle sove!!!!

Dag 2

Vi vågnede ved, at Peter kom og sang morgensang for os!!!!
Da vi havde spist morgenmad, cyklede vi til Lystrupholm 
Vikingecenter, hvor der var en vølv, som tog os tilbage til 
år 980. Vi trak nogle runer, som passede fuldstændig til 
vores personligheder. Bagefter så vi et falkonershow, som 
var meget flot. Derefter cyklede vi til Kammerslusen i hagl 
og modvind. På vejen stoppede vi ved diget, og talte om op-
bygningen af det. Så cyklede vi helt over til Kammerslusen, 
som var lukket, så vi ikke kunne cykle over den, men måtte 
samme vej tilbage. Da vi kom hjem, fik vi aftensmad, og 
bagefter var vi ude med vægteren fra kl. 20 til 21. Da vi kom 
hjem, fik vi is, og så skulle vi i seng.

Dag 3

Vi begyndte med at spise morgenmad og smøre madpak-
ker, og herefter var det med bus 411 til Vester Vedsted. Vi 
kom til Vadehavscentret og så en film om stormfloder, og 
så var det med traktorbus til Mandø. Da vi ankom, spiste vi 
vores madpakker foran den lokale brugs -  der mærkede vi, 
at det var en lille by. Vi gik ud til Vadehavet, hvor vi fiskede 
mange hesterejer, muslinger, småfisk og krabber, og så var 
det tilbage igen med traktorbussen til Vadehavscentret. 
Her fik vi en lille rundvisning. Efter en lærerig dag tog vi 
bussen tilbage til Ribe. Om aftenen gik vi i svømmehallen 
og badede, det var sjovt. Vi fik is og hørte godnathistorie, 
da vi kom hjem.

Dag 4

Torsdag morgen spiste vi morgenmad, og så gik vi til Ribe 
Vikingemuseum. Der så vi en udstilling, som var meget 
spændende. Bl.a. klædte vi os ud og legede kongelig vikin-
gefamilie. Tiden gik stærkt, og vi skulle til Ribe Domkirke. 
Vi løste opgaver og talte trinene op i tårnet. Efter domkir-
ken gik vi til Sankt Catharinae Kirke, og der gik vi bl.a. i klo-
stergården og prøvede at gå munkegang. Hanne og Peter 
fortalte en god historie om Catharina. Vi gik tidligt i seng, 
da vi skulle op kl. 5 næste morgen.

Af  5. B
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Dybbøl mølle maler stadig
……..Endelig ankom vi til Sønderborg og steg ud af bussen. 
Vi blev installeret i vores værelser og så gik vi op i byen. 
Først skulle vi se Sønderborg Slot. Efter vi havde udforsket 
Sønderborg Slot, skulle vi besøge Borgen. Borgen svarer 
til Odenses Rosengårdcenter, et stort shoppingcenter. Vi 
havde alle fået 200 kroner med i lommepenge. Da vi kom 
tilbage til vandrehjemmet, skulle vi have aftensmad -  pasta 
med kødsovs. 

Vores lærere, Ib & Diana, havde arrangeret en lille konkur-
rence. Konkurrencen handlede om at fedte for lærerne, 
være gode venner og have et pænt værelse. Da vi var 6 væ-
relser fik de 2 bedste værelser en præmie. Denne aften var 
det pigerne i værelse 26, der vandt. 

Tirsdag skulle vi op 6:30 og skynde os at spise morgenmad 
og så af sted. Vi skulle høre et foredrag på Dybbøl Banke & 
Dybbøl Mølle. Desværre var vejret imod os. Det regnede og 
blæste og alle var gennemblødte.

Da vi kom inden for i museet, skulle vi se en film om 
1864-krigen. Bagefter fik vi fortalt, hvordan det dengang 
var at være soldat. Derefter skulle vi ud til forskellige ar-
bejdssteder, hvor man skulle lave noget, som om det var i 
1800- tallet. Nogle steder lavede man pandekager, andre 
steder lavede man kugler til gevær. Så spiste vi vores med-
bragte madpakker og så en sidste film, hvor de læste nogle 
af soldaternes breve op, som beskrev deres følelser og 
tanker. Jeg var glad for, at jeg ikke var soldat i 1864.

Efter museet gik vi over i Dybbøl Mølle og fik en guidet 
rundvisning. Bagefter fik vi et lille glas ”øl med honning 
i”, der var mange, der syntes, det ikke smagte særlig godt. 
Dagens aftensmad på vandrehjemmet var bøf og kartofler 
og en meget tynd sovs. Maden var bedre end dagen før. 
Denne aften var det os drenge i værelse nr. 29, der vandt 
konkurrencen.

Onsdag blev vi vækket lidt over halv syv, da vi igen havde en 
travl dag foran os. Vi skulle med bus til Tyskland.

Det første stop var ved Dannevirke. Alle skulle op på højen, 
så vi rigtig kunne fortælle, at vi havde været der. Derefter 
stoppede vi ved Frøslevlejren, hvor vi fik en rundvisning af 
lejrens guide. Frøslevlejren var en ”god” lejr i forhold til 
koncentrationslejrene længere nede i Nazityskland. 

Så kørte vi til Slesvig, hvor Hedeby Vikinge Museum ligger. 
Guiderne fortalte om, hvordan det havde været at være vi-
king. Vikingerne i Hedeby havde været dygtige handelsfolk. 
På hjemturen stoppede vi ved grænsen for at shoppe. Vi 
havde en halv time at shoppe i  - og bagefter kørte vi hjem 
til vandrehjemmet og vores aftenrutiner. 

Torsdag stod vi først op 6:45, da vi var rigtig trætte fra da-
gen før. Vi tog lokalbussen til (Danfoss) Universe.

Først skulle vi lære om raket-videnskab. Vi skulle også lave 
vores egen raket baseret på en halvanden liters plastikfla-
ske. Vi skulle lave så lidt luftmodstand som muligt. Da vi 
havde bygget den, skulle vi teste den. Rekorden var over 
60 meter. 

Der var mange andre sjove ting at se og prøve. Vi sluttede 
af med en tur i  stedets 5D-biograf. Stolene inde i biografen 
var store, og de havde vindblæsere og kunne bevæge sig. 
Det var noget af en tur, vi fik,  da filmen skulle forestille en 
flyvetur over Als. Det var rigtig godt lavet. 

….og dagen efter skulle vi hjem. Det var en hyggelig lejr-
skole, hvor vi lærte en masse - især en masse historie. 

af David Fiellau Aakerman 5. B
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Da 3. A og lærere kom til Hasmark, fik vi en rundtur af B’er-
ne. Bagefter fik vi vores værelser og redte vores senge. Da 
vi langt om længe fik lagt sengetøj på dynerne, gik vi ud og 
legede på legepladsen. De fleste prøvede straks svæveba-
nen, spillede gokart-håndbold eller cyklede på cykelbanen.
Efter lidt tid gik vi ind og spiste frokost. Efter frokosten pak-
kede vi en lille turtaske, og så tog vi hen til Hofmansgave. 
Der var 2,5 km’s gåtur. Da vi kom derover, var der en mand, 
der hed Dennis. Dennis viste os rundt i staldene. Vi smagte 
på fodermajs. Det smagte sindssygt dårligt – en blanding 
af sur citron og bræk. Vi smagte også på raps, det smagte 
af salt.

Bagefter gik vi ud til fjorden, gennem en park, og kom frem 
til det søde norske te-hus, hvor vi tog et lille hvil. Derefter 
gik turen videre til kartoffelmuseet, og efterfølgende til-
bage til kolonien i regnvejr. Det tissede ned. Jette lærte os 
at spille på græs. 

Endelig kom vi til kolonien, hvor vi fik pasta med kødsovs.  
Til dessert fik vi koldskål. Efter aftensmaden gik vi over i 
legerummet. Det var sjovt. Bagefter skulle vi have kage, og 
så skulle vi sove.

Da vi vågnede næste morgen, spiste vi en stor og lækker 
morgenmad.  Vi skulle selv pakke vores madpakker, som vi 
skulle have med på gåtur til Enebærodde.

Vi gik 8 km ud til spidsen af Enebærodde. Vi spiste vores 
mad ude ved fyret, og gik så de 7 km tilbage til kolonien.

Da vi kom tilbage, legede vi ude på legepladsen. Endelig 
skulle vi spise aftensmad. Vi fik kylling og pommes fritter.
Så var der råhygge i filmstuen - vi skulle se film - imens 
vi fik kage. Filmen var rigtig sjov, og kagen var mega god. 
Efter filmen skulle vi sove.

Af Sarah og Dagmar, 3. A

Hasmarks univers
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Det var endelig blevet 3. B’s tur til at komme på lejrskole 
ved Hasmark- Kolonien. Elevernes maver var ved at revne 
af spænding - endelig skulle spændingen udløses. Første 
ekskursionsstop var den flotte herregård Hofmannsgave, 
hvor godsforvalteren skulle vise os rundt i staldene.  Det 
var en stor oplevelse for eleverne med alle sanseindtryk-
kene på rundturen. Der var lyde – og stærke dufte man ikke 
var vant til. For mange var det første besøg i en kostald.

Vi besøgte også Kartoffelmuseet i parken ved Hofmanns-
gave. Her vi fik et indblik i kartoflens historie. H. C Andersen 
besøgte flere gange herregården – og det er her i parken, 
at han har fundet inspiration til eventyret ”Vanddråben”. Vi 

lavede nogle sanseøvelser og forestillede os, hvordan han 
havde fundet på eventyret. 

De sidste kræfter blev brugt på et stjerneløb. Kunne ele-
verne huske, hvad de havde lært på Hofmannsgave? Hvor 
kreative er eleverne i 3. B?

Turens helt store udfordring var den 14 km lange gåtur 
rundt om Enebærodde. Vi tog JA-hatten på og trodsede de 
sure vejrguder. Alle mestrede udfordringen på bedste vis. 
Eleverne i 3. B er seje og rå!

Af 3. B

Hasmarks herligheder
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En lang og hård togtur viste sig at blive starten på en god 
tur til Tyskland. 

Turen blev også en smule mere overkommelig, da folk fandt 
ud af, at en af de medrejsende elever havde valgt at købe en 
kæmpe brunsviger, som vi så sad og spiste, og delte glæde-
ligt ud til alle vi mødte - inklusiv det lokale politi i Padborg.
Da vi ankom til Osnabrück, som er en lidt større by, der 
ligger 25 km fra Mettingen, stod de tyske værtselever og 
deres familier og tog imod os. Resten af dagen gik med at 
indlogere sig hos familierne og vænne sig til de nye omgi-
velser. Dagen efter var det blevet fredag, hvor vi skulle i 
skole og på en rundtur i den lille by Mettingen. 

De tyske elever havde forberedt små præsentationer af 
nogle seværdigheder i byen. Vi blev alle betydeligt overra-
sket over atmosfæren og stemningen på skolen. Det er en 
meget større skole, end vi er vant til hjemmefra. Folk ma-
ste og skubbede sig vej frem i menneskemyldret og opførte 
sig i det hele taget slet ikke, som folk gør herhjemme. Se-
nere på dagen kørte vi til Osnabrück, hvor vi fik en rundtur 
i byen - og ellers bare hyggede os. 

Stort set hele lørdagen gik med, at de fleste af os var i et 
kæmpe badeland. 

Søndag lavede alle vidt forskellige ting; nogle skød med la-
ser og buer, andre var andre steder som Holland, Hannover 
og Köln. 

Næste dag mødtes vi alle på skolen og drog mod Bremen. 
Hele dagen gik med en virkelig sjov oplevelse på et ekspe-
rimentarium og sightseeing i Bremen. 

Tirsdag var en almindelig skoledag, dog med en udsædvan-
lig oplevelse i den ene klasse. De skulle nemlig vælge en 
”dannende bog”. De kunne vælge imellem en kærligheds-
ungdomsbog, en bog om en massemorder, en science-fic-
tion roman, eller en bog om livet og et venskab mellem to 
drenge under 2. verdenskrig. De havde om 2. verdenskrig i 

historie, så vi mente, at der kun var ét oplagt valg.  Det end-
te i en langvarig afstemningsproces, hvor der ikke var en 
eneste, der valgte bogen om 2.verdenskrig. Til sidst kunne 
læreren ikke holde styr på, hvem der ville hvad, så de ud-
skød det til næste dag. Senere fandt vi ud af, at de havde 
valgt bogen om en massemorder. Der var dog lidt forvirring 
i gruppen af danske elever om, hvordan det dog kunne være 
den mest dannende bog…

Onsdag startede på skolen, hvor vi lavede plancher med 
billeder fra hele turen, og så kørte vi ellers af sted mod 
banegården i Osnabrück. Der fandt vi hurtigt ud af, at toget 
var en time forsinket. Det resulterede i, at vi desværre ikke 
nåede de andre planlagte afgange, dog ændrede det ikke 
på så meget, for da vi steg af toget i Flensborg, opdagede 
vi, at der holdt et tog, som kørte direkte til Odense. Vi kom 
ombord, og alle kunne ånde lettede op, sidste fase på en 
noget hektisk tur var påbegyndt, og alle glædede sig bare 
til at komme hjem. Ikke desto mindre blev det ualmindelig 
hyggelig togtur, der mest af alt gik ud på at få spist de sidste 
slikrationer og snakke om alle de oplevelser, vi ikke havde 
fået fortalt til hinanden endnu. Alt i alt har turen til Tyskland 
i år været en kæmpe succes, som vi vil tænke tilbage på og 
snakke om lang tid ud i fremtiden.

Af Teodor, Victor, Felix, Elisabeth og Fie 8. B

Mettingen t/r
Dette års udvekslingstur til Tyskland startede på Odense Banegård d. 19/3-2015.
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Ragnarok på 
Giersings
Giersings har fået ny legeplads!

Med inspiration i Giersings placering på en gammel vikin-
geborg har vi fået en ny legeplads. Legepladsen har den 
gamle nordiske fortælling om Ragnarok som omdrej-
ningspunkt.

Det har i udformningen af legepladsen været vigtigt, at 
det skulle være en legeplads, der kan rumme mange børn 
og samtidig give dem mulighed for et socialt samvær, hvor 
deres balance og koordinationsevner bliver stimuleret. Der 
er gode muligheder for at konkurrere, lege eller bare ophol-
de sig. Legepladsen er bygget op af 3 områder, hvert område 
svarer til et afsnit i ragnarok myten.

• Thor kæmper mod Fenrisulven
• Odin kæmper mod Fenrisulven
• Frej kæmper mod Surt og en hær af flammeryttere

Øverst på bakken har vi selvfølgelig Yggdrasil, som ifølge  
legenden brænder op til allersidst (vi må dog håbe, at det 
tager nogle år).

Det er blevet en flot legeplads, som passer perfekt ind  
i skolen og skolens øvrige bygninger. Hvis I endnu ikke har 
bemærket det, så tjek lige ”trappetårnet” ud, næste gang 
I går forbi. Det har i alle årene været udformet som stæv-
nen på et vikingeskib.

Af viceskoleleder Ole Wichman
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Ragnarok på Nonnebakken

Område 3
Frej kæmper mod Surt 

Giersings Realskole

Område 1
Thor kæmper mod MidgårdsormenOmråde 2

Odin kæmper mod Fenrisulven

Frej kæmper mod Surt 

og hær af flammeryttere

Maleri af Johannes Gehrts

Elverdal A/S      Risbyvej 24, D      DK-2765 Smørum      Tel +45 60 40 70 59      Fax +45 35 13 32 22     CVR. 30 73 25 96       www.elverdal.dk
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INDSKOLINGENS ÅRLIGE 
UDFLUGT TIL MADSBY
- DET VAR EN DEJLIG DAG
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ASGER JORN PÅ GIERSINGS REALSKOLES

FORÅRSUDSTILLING





STORE JULEKLIPPEDAG



“HI HO! TIL JULEGUDSTJENESTE VI GÅ”



FASTELAVN 
- KAN DU GÆTTE, HVEM JEG ER?



Solformørkelse dækkede 
Giersings Realskole
“Eleverne fra Giersings var fascineret af solformørkelsen, det sker sjældent, 
og det er ikke noget, man oplever til daglig”.

Solformørkelsen var speciel, og skolen gjorde det muligt 
for eleverne at se den. Det var en stor oplevelse. En ople-
velse, der gjorde indtryk på mange. Vi havde i 4. B arbejdet 
med solformørkelsen. Vi arbejdede med at lave en solfor-
mørkelseskikkert i faget natur og teknik. Det var en svær, 
men spændende opgave. Solformørkelsen bragte glædes-
tårer. Vi tænkte virkelig over, hvad det betød. Det var noget, 

vi måske kun kom til at se én gang i livet!!!. Hvis du ikke ved, 
hvad en solformørkelse er, er forklaringen, at månen har 
en ”rute” rundt om jorden, og sjældent kan den dække for 
solen, og derfor bliver der kastet en skygge på jorden. De 
gamle myter siger, at de nordiske guder troede, at der var 
en ulv, der løb efter solen, og når der blev solformørkelse, 
havde ulven taget en bid af solen.

Louise og Sigrid, 4. B
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”Being English” 
”fra ”Humanistisk emneuge i 7. kl.”

I uge 9 havde 7. B & 7. A engelsk faguge. Da det var en 
sproguge, skulle syvendeklasserne selvfølgelig tale en-
gelsk hele tiden - også i frikvartererne.  Alle elever blev 
bedt om at møde op i skoleuniformer - eller i hvert fald in-
gen farvestrålende tøj. Lærerne mødte også op i kreative 
uniformer. Alle var superflotte og meget engelske, men vi 
synes dog, at Chris’ uniform var særdeles i top. Lærerne 
havde blandet klasserne sammen, så vi arbejdede på kryds 
og tværs. Vi var i alt tolv grupper, og i de grupper skiftedes 
vi til at lave både ”Armchair Travelling”, engelske folkedan-
se, og engelske madspecialiteter. I ”Armchair  Travelling” 
arbejdede vi med Englands historie og forskellige andre 
engelske opgaver. Der blev lavet plancher, powerpoints og 
kreative fremlæggelser.

I det ”engelske køkken” blev der stegt bacon til højre og 
venstre, duften af scrambled eggs og baked beans var 
overvældende. Senere på ugen var der igen gang i gryder-
ne. Der blev lavet ”Shepherd´s Pie”, som består af grøntsa-
ger, oksekød og tomatsovs med kartoffelmos ovenpå. 

En del af den engelske tradition er også folkedanse. Så vi 
blev sat i grupper to og to, dreng og pige vel at mærke. Vi 
dansede to festlige danse, som vi blev godt forpustede af. 
På det tidspunkt var begge syvendeklasser lykkelige over 
de åbne vinduer på Torvet. 

Fredag formiddag blev de sidste fremlæggelser præsente-
ret, og vi var ved at være godt udkørte.  Chris, Charlotte P. og 
Charlotte K. havde virkelig gjort meget ud af ugen, og de vir-
kede også lidt udmattede, hvilket man ikke kunne sige noget 
til. Dog var der en sidste overraskelse på programmet. Char-
lotte P. havde arrangeret en ”reception”, hvor der både var 
traditionelle engelske cookies, english sweets og lemonade. 

Vi fik til sidst overrakt et diplom for ugen med læringsmål 
for de mange ting, vi havde lært. Det foregik meget højt-
tideligt.

Af Nanna & Ane 7. B
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Træn de små grå
…om strikning.

I en tid med stor fokus på faglighed kan det virke fuldstæn-
dig ude af proportioner at have et fag som håndarbejde på 
skemaet - og endnu mere tidsspild at lære at strikke. Men 
der er heldigvis en vis mening med galskaben. Nyere un-
dersøgelser har vist, at elever, der har håndarbejde - og 
især strik på skemaet, bliver bedre til at koncentrere sig. 
Så valide er undersøgelserne, at man flere steder i England 
har indført strik som et egentligt fag på skemaet  - blot for 
at træne elevernes koncentrationsevne. Her i landet har 
Rudolph Steiner-skoler da også strik på skemaet allerede 
fra 1. klasse, hvor man begynder med fingerstrik for se-

nere at gå videre med strikning med 2 pinde. Strikning er en 
stor udfordring til fingerfærdigheden og til koordination af 
højre og venstre hjernehalvdele. Har man først fået styr på 
maskerne, er mulighederne uendelige. Man kan strikke alt 
lige fra små lapper til større projekter som halstørklæder 
og sofapuder. Det er stor fornøjelse at se eleverne klumpe 
sig sammen side om side med deres strikketøj. Der bliver 
diskuteret, sammenlignet og vurderet. Elevernes stolthed 
og glæde ved deres færdige resultater er det hele værd.

Af Lone H. Skjelbo
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På Giersings Realskole har vi igen i år arbejdet sammen 
med venner både i og uden for Europa.

Vi har i år igen haft stor glæde af at samarbejde med vo-
res pennevenner i Australien; Hillcrest Christian College. 
Deres lærer Peta Jorgensen besøgte os på Giersings Real-
skole for 2 år siden, og det var meget stort. Hun havde taget 
den lange rejse fra Queensland til Odense for at besøge 6A 
og 6B, der dengang var 4. klasser.

Vores samarbejde har siden vores første korrespondance 
været præget af gensidig interesse for hinandens kulturer. 
Vi ved utroligt meget om Australien og australsk kultur. I år 
har vi udvekslet julekort og skrevet breve til hinanden, og 
Peta Jorgensen har sendt australske Jimbo, som er en koa-
labamse, på besøg hos os. Han har rapporteret hjem til sine 
”klassekammerater” i Queensland om nyt her fra Danmark.
6. kl. og australske Jimbo var på sightseeing i Odense City, hvor 
han fik hele historien om H. C. Andersen. Billeder blev sendt 
hjem, og de vakte stor begejstring hos de australske elever.

Internationalt samarbejde  
på Giersings Realskole 2014/15                              
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Vi har igennem årene fået tilsendt meget materiale om 
Australien fra Peta Jorgensen og vores venner, det være 
sig stort australsk flag, blyanter, viskelæder,  forskellige 
børnebøger, årsskrifter, smagsprøver på Vegemite, som 
australierne er så glade for at spise, bamser, bøger om den 
australske jul, julekort og meget andet. Det har været me-
get overvældende.

I 2. A har vi siden årsskiftet haft kontakt med en klasse, 
Year 3, fra Yapton Primary School i West Sussex. Eleverne 
er alderssvarende med 2. A. Vi har modtaget breve, hvor 
eleverne fra Yapton Primary School beskriver sig selv og 
deres hverdag samt stiller nysgerrige spørgsmål til, hvem 
vi er, og hvordan det er at gå i skole i Danmark. Disse breve 
har vi gjort os meget umage med at besvare, da det er en 
ret stor opgave at skrive et helt brev på engelsk, når man 
går i 2. klasse. Men 2. A er gået meget op i det og har fået 
skrevet nogle flotte breve, bl.a. i samarbejde med deres 
tanter/onkler i 7. A, og har fået stor ros fra Yapton Primary 
School, hvor brevene er blevet modtaget med stor glæde 
og begejstring.

Næste skridt i korrespondancen med Yapton Primary 
School er at vi skal e-maile sammen.

Det er et spændende samarbejde med Yapton Primary 
School, hvor vi har rig mulighed for at bruge vores sprog-
lige kompetencer, udvikle dem og være nysgerrige på det 
engelske sprog og dets muligheder samt lære en masse 
om engelsk kultur og samfund.

På Giersings Realskole har vi desuden arbejdet med et eTwin-
ning projekt: ”Here is the News”, hvor vi sammen med lande 
som Tyrkiet, Italien og Grækenland har udvekslet nyheder fra 
vores land. -En E-avis, hvor artiklerne blev samlet til en stor 
avis hver gang, den udkom. Vi har udvekslet informationer om 
vores skolesystem, juletradition, påsketradition. Her har ele-
verne også lært at opstille det skrevne som en avisartikel.

Sprog er ikke blot et kommunikationsredskab, men kan i 
høj grad bidrage til udvikling af interkulturelle kompeten-
cer og global forståelse. Via fremmedsproget udvikles tan-
ker, følelser og holdninger, der har betydning for, hvordan 
de(t) fremmede opfattes, og hvordan man mødes med de(t) 

fremmede. Sprog er en af forudsætningerne for, at det bli-
ver muligt at skabe en fælles forståelse om verden. 

Når vi rejser ud i verden, eller når verden møder os, hvor 
vi bor, er der mange muligheder for at blive beriget i mødet 
med mennesker fra andre kulturer. Men der er også en ri-
siko for, at vi ikke forstår det, vi møder og afviser det som 
uvigtigt eller ligefrem forkert. Misforståelser og afvisning 
forekommer ofte, hvis vi ikke har værktøjer til at forstå be-
greber, traditioner og adfærd, som vi ikke kan genkende 
fra vores egen kultur. Vi er derfor tvunget til at udvikle nye 
måder at forstå vores omgivelser på og lære at møde det 
anderledes med nysgerrighed og åbenhed i stedet for mis-
tænksomhed og frygt. Det er dette forhold, som begrebet 
”interkulturel kompetence” tager sit afsæt i. Det vi behøver, 
er at kunne forundres, før vi forarges. At turde sætte sig i 
den andens sted uden nødvendigvis at gøre dette til sit eget. 
Man kunne også kalde det respekt, imødekommenhed, an-
stændig opførsel og indlevelsesevne. 

”Rådet for internationalisering af uddannelserne” er af den 
overbevisning, at verden skal lukkes ind, hvis vi skal have 
en skole af højeste kvalitet. 

”En fremmed er en ven, du ikke har mødt endnu.”
Citat af den irske digter W. B. Yeats:

Af lærer Charlotte Pedersen
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Bevægelse i undervisningen 
på Giersings Realskole
I indskolingen har vi i dette skoleår fokuseret 
særligt på bevægelse i undervisningen.

Hvorfor bevægelse i undervisningen? 

Undersøgelser viser, at:
• Jo flere sanser og jo mere krop man kan få ind i den 

kognitive læring, jo bedre husker og forstår man. 
• Den kropslige erfaring er grundlæggende den mest 

naturlige måde for børn at lære på. 
• Undervisningen med bevægelse motiverer flere ele-

ver til at være engagerede i undervisningen.
• Fysisk aktivitet øger koncentrationen.
• Motorik og bevægelse skaber færre konflkter, giver 

øget trivsel og læringsparathed.

Hvordan får vi bevægelse ind i undervisningen? 

Bevægelse i undervisningen kan indgå på mange måder. Be-
vægelse kan integreres med henblik på at understøtte elever-
nes faglige læring og træning. Aktivitetsniveauet kan variere 
fra at gå rundt fra makker til makker i klassen, hvor dagens 
lektie gennemgåes til en aktivitet i skolegården med høj puls.

Det kan også være korte sekvenser af bevægelsesaktivi-
teter uden fokus på faglighed (brain breaks). Disse ”Brain 
breaks” giver nemmere øget opmærksomhed og koncen-
tration samt mere energi.

I løbet af skoleåret har vi brugt meget tid på at definere begre-
bet ”Bevægelse i undervisningen”. Vi har talt om, hvordan vi 
kan tilpasse og strukturere denne undervisning i vores ram-
mer. Nogen har besøgt hinanden i klasserne og er derigen-
nem blevet inspireret. Vi er i gang og stadig midt i processen.

Af afdelingsleder Kirstine Andreassen
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Ringe aktiviteter
Idrætsdag på Ringe Efterskole – april 2015

Så kom dagen, hvor vi skulle til idrætsdag på Ringe Efter-
skole. Det er efterhånden blevet en tradition, at elever og 
lærere skal derned. 3. – 6. klasse er hvert år så heldige at 
komme med. 

Alle klasser kørte med bus til Ringe. Efter venlig modta-
gelse skulle vi selv lave grupper på ca. 5 personer, og der-
efter fik hver gruppe  ”egne venner”, som var elever på ef-
terskolen.

Så startede konkurrencerne 

Der var tre poster, som hvert klassetrin skulle prøve. Den 
først post for os (6. klasserne) var fodbold. Det var rigtigt 

sjovt, fordi efterskolens elever havde mange variationer af 
fodbold. 

Derefter skulle vi ind i deres gymnastiksal, hvor vi skulle 
danse, lege og lave tillidsøvelser. Der blev spillet tre for-
skellige musiknumre til dansen, så den blev hele tiden hur-
tigere og hurtigere. Den post var også lærerrig på en sjov 
måde, fordi  vores kroppe blev udfordret. Tredje og sidste 
post var springsalen. I salen var der kæmpe store trampo-
liner, skummadrasser man kunne hoppe i,  en ”pomfrites-
grav” vi kunne springe ned i - og meget mere! Derinde var 
der sat tre mindre poster/baner op, så vi kunne få mest ud 
af springsalen. Eleverne fra efterskolen sørgede hele tiden 
for, at ingen af os kom til skade. 
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Det gjorde, at man kunne vove sig ud i flere ting, og stadig 
føle sig tryg. Posterne varede ca. 45 min.

Dagen sluttede af med, at vi skulle se en opvisning, som vo-
res ”venner” havde lavet. I opvisningen var der både spring 
og dans. Eleverne var super dygtige og meget koncentre-
rede, også selvom der var mange af dem, som aldrig havde 
lavet noget gymnastik, før de kom til efterskolen. 

Vi sagde farvel til vores ”venner”. Derefter kørte vi hjem. 
Vi syntes, at det var en rigtig god og lærerig dag.  Og til jer, 
som skal af sted næste år, GLÆD JER!

Af Laura og Pernille 6. B   Foto: Matilde 6. B
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I al slags vejr – sol, regn, sne, frost, blæst  og den slags – 
står Giersings Realskoles skolepatrulje vagt hver morgen 
på Nonnebakken foran skolen.

En stor gruppe udvalgte frivillige elever fra 7. klasse tager 
denne tørn med glæde, når det bliver deres tur. 

Og jobbet er vigtigt – livsvigtigt. Med stor myndighed hjæl-

per de store som små elever over vejen i den hektiske mor-
gentrafik. 

Skolens tak til dem er blandt andet en dagstur til Legoland 
– og alle nyder denne ”fridag”.

Skolen siger tusind tak for hjælpen! 
– I har været uundværlige.

SKOLEPATRULJEN 

AFSPADSERER I LEGOLAND
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Innovationsholdet i 10. klasse tilbyder udvidelse af almen 
viden og nytænkning på et anderledes og spændende ni-
veau. Vi har dette år haft fornøjelsen af Thomas Zoffmann 
og Henrik Frederiksen, som har gjort året spændende, un-
derholdende og lærerigt.

Innovationsholdet er nyt og anderledes, hvis man vil prøve 
nogle andre fag end de normale velkendte folkeskolefag. I 
skoleåret 2014/15 har vi varmet op til ”den store messe” i 
slutningen af april 2015. 

Efteråret startede ud med et eventarrangement, der be-
stod af et motionsløb ved Skovsøen, hvor vi havde udviklet 
forskellige poster. Her var der alt fra forhindringsløb til ud-
fordringer med fisk. Vi fik på egen hånd lært at arrangere 
events og tænke innovativt.

Vi havde flere besøg i løbet af året, heriblandt Rasmus 
Grundtvig fra The Nord, der på dette tidspunkt havde sin 
egen tøjvirksomhed. Han fortalte, hvordan man fra bunden 
kommer fra idé til produkt, og hvilke erfaringer det har givet 
ham personligt og til eventuelt nye spændende projekter.

En skuespiller fra Odense teater kom forbi og lærte os om 
præsentationsteknikker f.eks. til fremlæggelser. Han hjalp 
bl.a. med kropssprog og bedre stemmeføring. 

Som en lille tur ud af huset besøgte vi Odense Tekniske 
Gymnasium for at produktudvikle en idé sammen med en 
gruppe 3.g’ere. Hele vores hold syntes, dette var en succes 
og en god afveksling fra timerne på skolen.

For at kunne finde på et produkt til den endelige messe, 
skulle vi lave praktisk og teoretisk idégenerering. Denne 
metode har vi brugt efterfølgende til andre mindre pro-

jekter. Praktisk og teoretisk idégenerering er en rigtig god 
måde at komme i gang på. Det giver mange forskellige 
input, som i sidste ende er en stor hjælp til at komme på 
idéen, som skal videreudvikles.

D. 30/4 blev der afholdt innovationsmesse på Torvet, hvor 
alle grupper fik lov til at fremvise produkterne og fremlæg-
ge om forløbet frem til messedagen. Da vi fik fri fra skole, 
begyndte vi at sætte vores flotte stande op på Torvet. Vi og 
mange af de andre grupper havde fået lavet flotte bannere 
til standen på Kulturmaskinen i Odense. Det så superflot ud 
på messeaftenen, sammen med dekorationerne vi ellers 
havde pyntet op med. Forældre, familie og venner mødte 
talstærkt op og var meget begejstrede for arrangementet. 
Flere af grupperne fik uddelt visitkort og fik talt godt for 
produkterne. Vi havde fået tilknyttet en udefrakommende 
dommer, som sidst på aftenen skulle kåre en vinder. Grup-
pen med årets bedste idé blev Peter Lyngbye, Baran Cetin 
og Frederik Palle fra 10. C med deres Kevlar-arbejdsbuk-
ser. Aftenen sluttede af med lidt godt til ganen og stor ros 
fra årets dommer til alle 7 grupper. 

På vegne af Innovationsholdet 2014/15 vil vi gerne sige tak 
for et spændende og lærerigt år, som bestemt kan anbefales 
til kommende innovative hoveder på Giersings Realskole.

Af Anders Kristoffersen 10. C & Josephine Hauge 10. A

Innovationsholdet 
finder på nyt
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Journalistik
Giersings Realskoles 4. B

I 4. B har vi arbejdet med journalistik 
i emneugen. Vi har været inde og se 
teaterforestillingen Skammerens dat-
ter i ugen efter emneugen, og bagefter 
skulle vi skrive en anmeldelse. Vi skrev 
en hver, og derefter måtte vi selv be-
stemme, om vi ville skrive om de små 
klassers emneuge. Vi kunne også væl-
ge at skrive om vores emneuge, når vi 
var færdige, og der var tid til dette.

Hvis vi valgte at skrive om de små klas-
sers emneuge, skulle vi interviewe dem 
for, at høre og forstå, hvad de havde la-
vet, og hvordan det var. I denne emneu-
ge arbejdede vi  rigtig meget med 4. A., 
og det var rigtig sjovt. En dag besøgte vi 
Fyens Stiftstidende, hvor vi hørte, hvor-
dan det er at være journalist. Det var 
meget spændende. Emneugen var i uge 
9. Vi havde et hæfte, hvor vi skulle lave 
nogle opgaver.

I hæftet lærte vi nye begreber, altså nye 
ord, som vi ikke vidste, hvad  betød. Vi 
skulle sige, hvad ordene betød for hele 
klassen. Vi lærte nye lege udenfor og 
indenfor, og det var sjove lege. Da vi 
havde frikvarter, legede vi nogle af de 
lege med pigerne og drengene. En af 
legene hed Ninja, hvor det gik ud på 
at ramme med hænderne. Man skulle 
ramme en af  sine venner på armene. I 
starten lavede vi et VØL-skema. Det gik 
ud på at lave et skema, hvor V betyder, 
det man ved om emnet nu,  Ø betyder, 
det man ønsker at vide om emnet, og 
L er det, man har lært. Om manda-
gen fik vi et blad for børn, der hedder 
Kidsnews. Vores lærer klippede sider-
ne ud, og vi skulle i grupper finde ud af 
at samle avisen. Ligesom et puslespil. 
Det var rigtig sjovt.

Billeder fra 
teaterforestillingen

Mathilde 
Blomberg

Skammerens
datter

Laura
Rosgaard
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En god tradition blev atter taget op i december måned. 
”Gysse”, vores sparegris, var igen på plads på klaveret ved 
morgensang.

Denne gang samlede vi ind til et børnehjem i byen Mbarara 
i Uganda.

Lederen af børnehjemmet begyndte i 2006 at tage foræl-
dreløse børn til sig i sit hjem. De var blevet forældreløse, 
da deres forældre var døde af AIDS. Som skolelærer havde 
Sheilah Ampires kontakt til mange børn og oplevede man-
ge skæbner.

I 2008 havde hun 25 børn boende og måtte stoppe med at 
arbejde og tage sig af børnene på fuld tid. Men samtidig 
faldt hendes indtægt også bort, og den nu meget store ”fa-
milie” stod uden mad på bordet.

Desværre er forholdene i Uganda sådan, at det offentlige 
ikke yder hjælp til sådanne institutioner,  og børnehjemmet 
var nu helt afhængig af private donationer.

Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda (dansk organisa-
tion) har derfor gennem de forløbne år sammen med andre 
været med til at støtte børnehjemmet.

I 2012 blev der blandt andet indvíet en ny sovesal til bør-
nene – men allerede d. 5. oktober 2013 udbrød der brand i 
nogle elektriske installationer. Da der ikke var forsikring, 
var det noget nær en tragedie. 

Med hjælp fra fonde lykkedes det at genopføre bygningerne 
og få dem forsikret, men børnene manglede stadig senge 
og tæpper.

Vort projekt denne gang har været at skaffe midler til sove-
pladser til alle børn, så ingen behøvede at sove på gulvet.

Vi samlede  2694 kr. ind, som blev brugt til dette formål. Et flot 
resultat, som børnehjemmet var meget taknemmelige for.

Af Grethe Leopold

Bibliotekets juleindsamling 2014
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Afghanistan tæt på!!
Besøg af fotograf og tidligere elev Maria Giørtz-Behrens

Tirsdag d. 27. januar 2015 havde skolen atter besøg af Maria 
Giørtz-Behrens, som holdt foredrag for 8. – 10. klasserne.
Maria – som er tidligere elev fra Giersings Realskole – er 
uddannet fotograf og har i den egenskab besøgt Afghani-
stan i flere omgange. Det var oplevelser fra disse besøg, 
hun fortalte eleverne om. Samtidig viste hun nogle af sine 
fantastiske billeder, som hun har taget under de tre besøg 
hos de danske styrker.

Beretningen kunne holde de unge mennesker fanget og 
var med til at øge forståelsen hos eleverne for de forhold, 
de danske styrker i Afghanistan arbejdede under.  Det er 
samtidig en god baggrundsviden for at forstå  noget af det 
litteratur, der læses i klasserne.

Det er altid dejligt at få besøg af tidligere elever og høre, 
hvordan det er gået videre i livet. Når det så også kan in-
spirere nuværende elever i deres læringsproces, er det en 
ekstra gevinst.

Maria Giørtz-Behrens har udgivet bogen: ”Tæt på – fotograf 
i Afghanistan”, som kan erhverves på skolebiblioteket for 
100 kr.

Af Grete Leopold
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Et ønske fra fysiklærerne gik i opfyldelse!

Selvom vores fysiklokale kun var fra 2002, var det tiden 
at få det renoveret. Udviklingen af IT og antallet af elever 
i klasserne har gjort, at tiden var inde til at få et nyt fysik-
lokale.

Så et gammelt EDB-lokale blev lagt til fysiklokalet. Denne 
udvidelse har gjort, at eleverne nu kan modtage undervis-
ning på borde i midten af lokalet, og når der skal laves for-
søg, går de ud til i alt 12 topmorderne arbejdspladser, så 
der er god plads til, at eleverne kan arbejde 2 og 2 sammen.
Det var et større projekt, som krævede nye VVS-installati-
oner, at udsugningen blev flyttet, og en bærende mur blev 
fjernet. Udover at svejserne fik brandalarmen til at gå, for-
løb alt efter planen, og lokalet blev efter planen færdigt 
først i september.

Af viceskoleleder Ole Wichman

Nyt fysiklokale
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Ny struktur i Ressourcecenter
I skoleåret 2013/14 udviklede det daværende støttecenters 
personale og skolens ledelse en ny struktur for specialun-
dervisningen.

Vi har i skoleåret 2014/15 givet afdelingen med specialun-
dervisning navnet ”Ressourcecenter”. Ressourcecenteret 
består af tre ressourcelærere Anne Stougaard, Gitte Møl-
ler og Hanne Nyborg, afdelingsleder Kirstine Andreassen 
og skoleleder Poul H. Pedersen.

Organiseringen i ressourcecenteret er fleksibel. Ressour-
celærerne tilrettelægger strukturen i samarbejde med 
afdelingslederen, så ressourcerne hele tiden bliver brugt, 
hvor der er størst behov. Samtidig har vi tildelt ressour-
cecenteret flere ressourcer i form af tid.

I indskolingen afholder ressourcelærerne jævnligt møder 
med dansk- og matematiklærerne. På disse møder evalu-
eres fokuseleverne, og der sættes mål for eleverne for den 
kommende periode. 
Handleplanen udarbejdes og evalueres altså ofte og i sam-
arbejde mellem ressourcelærer, faglærer og PPR.

Der er en tæt dialog med forældrene om næste periodes 
handleplan. Den tætte dialog sker skriftligt og ved samta-
ler på skolen. På denne måde kan hjemmet arbejde paral-
lelt med de forløb, der arbejdes med i skoledelen.

Ressourcelærerne arbejder med fokuseleverne i klassen 
eller i mindre grupper uden for klassen med forløb, som er 
i tråd med det, som resten af klassen arbejder med. Forlø-
bene er altid koordineret med de enkelte faglærere.

Skolen har nedsat et ”Tværfagligt udvalg” bestående af 
PPR, sundhedsplejerske, afdelingsleder, ressourcelærer, 
AKT-vejleder og klasselærer. Disse udvalgsmøder kan 
være anonyme, andre gange er forældre inviteret med. Et 
anonymt møde betyder, at der ikke nævnes navne på foku-
seleven, forældrene er ikke involveret, og der tages ikke et 
referat af mødet. I dette reflekterende team er det muligt 

for klasselæreren og ressourcelæreren at henvende sig og 
modtage råd og vejledning til en elev med udfordringer af 
faglig eller adfærdsmæssig karakter.

Skolens tre ressourcelærere, afdelingsleder og skoleleder 
har løbende evalueret strukturen på det nye ressourcecen-
ter. Vi har udarbejdet et spørgeskema til skolens personale 
mhp. at rette strukturen til, så lærere og elever får størst 
udbytte ud af ressourcerne i undervisningen.

Resultatet af spørgeskemaet viser, at skolens personale 
overvejende er tilfreds med skolens ressourcecenter. Den 
nye struktur gør det muligt at screene elever med særlige 
udfordringer på et meget tidligt tidspunkt. På et tidligt tids-
punkt i elevens skoleforløb udarbejdes en handleplan, som 
målretter fokuselevens næste udviklingstrin. 

Af afdelingsleder Kirstine Andreassen

Ressourceteamet:
Lærer Hanne Nyborg, lærer Gitte Møller,  

lærer Anne Stougaard, afdelingsleder Kirstine Andreassen 
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Kære Giersings Realskole
Lige nogle tanker fra et par lærerpensionister…..

Netop hjemkommet fra endnu en forårskoncert går der mange 

tanker gennem hovedet på én. Tanker, der bærer præg af yd-

myghed og stor taknemmelighed. 

Det er en fantastisk oplevelse at se de mindste elevers umid-

delbare glæde ved at stå i rampelyset. De tre konferencierer i 

deres lamékjoler bandt aftenens indslag flot sammen, så de 

forskellige klassers optræden blev til en helt utrolig god musi-

kalsk aften. Både lærere og elever ydede en fantastisk indsats.

Da jeg er så heldig stadig at have et par børnebørn gående på 

skolen, kommer jeg her jævnligt, og efter sådan en berigende 

aften tænker jeg på, at selv om det efterhånden er mange år 

siden, jeg blev pensioneret fra Giersings Realskole, møder jeg 

så megen venlighed, når jeg kommer til forskellige arrange-

menter. Det er dejligt at møde gamle og nye kolleger, forældre 

og gamle elever, som nu også har børn på Giersings eller selv 

er blevet lærere på skolen. 

Når vi pensionister mødes, taler vi selvfølgelig en del om vores 

gamle skole. Det er ikke alle, der kommer der lige så tit som 

dem, der har børnebørn på skolen, men vi følger alle ivrigt med 

i, hvad der sker, og vi nyder det i fulde drag, når vi deltager i 

sommer- og julefrokoster.

Trods stor travlhed i det daglige føler man sig velkommen, når 

man kommer på besøg. Mange af os har været væk fra skolen 

så længe, at vi ikke længere kender eleverne. Blandt lærerne 

sker der naturligvis også udskiftninger, men selv om vi ikke 

længere kender alle, fornemmer vi alligevel den gode stem-

ning, så snart vi træder inden for døren, og selv om alle har 

travlt, er der altid nogle, der har tid til en snak eller til at vise 

os de sidste nye tiltag og nogle af alle de forandringer og for-

bedringer, der hele tiden foretages. Det vil vi gerne sige tak for.

Næste år fylder Giersings Realskole 150 år. Vi glæder os til at 

være med til at fejre skolen. Det må blive et brag af en fest!

Kærlig hilsen 

Birte Asby og Lis Andersen

Giersings Realskole
Nonnebakken 7 
5000 Odense C
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FACEBOOK
Giersings på

Giersings Realskole er godt nok kommet på Face-
book. Og sikken en mulighed for at følge med i 
skolens liv. Næsten hver dag uploader skolens 
sekretær Mia Kærsner begivenheder fra skoleda-
gen – og der er mange. På de næste 4 sider er der 
bare et lille indkig i skolens glade, blomstrende 
og farverige hverdag. 
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Personalet ved 
Giersings Realskole 
2014/  2015
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Lærer
Charlotte Pedersen CP (1992)
Dansk, engelsk. 
Internationalt samarbejde.

Bh. kl.leder
Anna-Marie Værgman AV (1998)
Børnehavklasseleder.

Lærer
Doris Soll Osei DS (2015) 
Musik, matematik, idræt og engelsk.

Lærer
Dorte Buchhave DO (2005) 
Dansk, musik, kristendom og kor.

Lærer
Diana Damigella DD (2014)
Idræt, dansk, hjemkundskab og 
svømning.

Lærer
Chris Christiansen CC (2014) 
Idræt, dansk, engelsk og geografi.

Lærer
Annette Hjort AH (2008)
Fysik, matematik, N/T  
biologi.

Den nævnte fagrække gælder skoleåret 2014/15 . 
Tallet i ( ) viser ansættelsesåret. Desuden er anført 
bogstavforkortelsen, således som anvendt i skemaet.
(Foto: Gauss Foto)

Lærerpersonalet

Lærer
Anne Stougaard AS (2014)
Engelsk, dansk, matematik og  
kristendom. Ressourcecenter.

Lærer
Charlotte Kærslund Le Berre CK
(2003)
Tysk, fransk, dansk  
og kristendom.
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Overlærer
Hanne Nyborg NY (1986)
Matematik og dansk. 
Intern læse- og matematikvejleder.
Ressourcecenter.

Lærer
Heidi S. Bødker Pedersen HB (2008)
Engelsk, geografi, dansk, historie
og samfundsfag.

Lærer
Henrik Frederiksen HF (2005)
Engelsk og tysk.
Innovation (10. kl.)

Overlærer
Ib Monrad Christensen IC (1993)
N/T, matematik, geografi, biologi og 
idræt. Motoriklærer.

Lærer 
Jane Bang JB (2007)
N/T og matematik.

Lærer
Jeppe Andersen JA (2006)
Mat., N/T, idræt.

Lærer
Jesper Krogh JK (2007)
Dansk og tysk.

Overlærer 
Grethe Leopold GL (1994)
Bibliotekar.

Lærer 
Gitte Kromann Møller GM (2001)
Billedkunst og engelsk. 
Ressourcecenter.

Bh. kl.leder
Else Marie Antvorskov EA (1999)
Børnehaveklassseleder.
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Lærer
Jesper Stensgaard JE (2009)
Historie, matematik, kristendom og 
samfundsfag. SSP.

Lærer
Jette Schebye Knudsen JS (2004)
Dansk, kristendom og historie.

Lærer & Afdelingsleder (Indskoling)
Kirstine Andreassen KA (2002)
Dansk og motoriklærer.

Overlærer
Lars Brumvig LB (2003)
Matematik, geografi, biologi og fysik/
kemi. Tillidsrepræsentant.

Lærer
Lone H. Skjelbo LH (2004)
Dansk, billedkunst, kristendom, 
håndarbejde, historie og bibliotek.

Lærer 
Marianne Hovgaard MH (1998)
Dansk, fransk og tysk. 

Lærer 
Marianne Kærslund MK (2006)
Tysk, dansk og fransk.

Lærer
Mette Uhrnfeldt MU (2009)
Musik, dansk, musical, engelsk, kor 
og musik-liniefag 10. kl.

Lærer
Marlene Louise Rasmussen MR 
(2014)
Dansk, billedkunst, matematik,  
idræt og engelsk.

Overlærer 
Niels Boysen NB (1987)
Fysik/kemi, biologi, bibliotekar, 
geografi og IT-ansvarlig.

69ÅRSSKRIFT 2014-2015



Lærer
Rebecca Greholm RG (2008)
(Stoppet november 2014)
Dansk, engelsk, hjemkundskab, 
billedkunst og kristendom.

Lærer
Thomas Zoffmann TZ (2007)
Matematik, ITOF,  
innovation (10. kl.). og idræt.

Lærer
Winnie Skaarup Møller Jensen  WM 
(2008)
Billedkunst, musical, musik,  
matematik, svømning og idræt.

Lærer
Niels Keinicke (2013)
Dansk, musical, musik, 
biologi, geografi og fysik.

Lærer
Jakob Riis (2013)
Musik-liniefag 10. kl., N/T,  
musik, geografi, biologi og fysik.

Lærer
Theresa Pedersen 
TA (2014)
Dansk, kristendom, 
engelsk og idræt.

Overlærer
Sven Nymann Pedersen 
SP (1980)
Dansk, matematik og 
UUO-kontakt.

UUO-vejleder
Kristine Brorsen
(Stoppet forår 2015)

Skoleleder
Poul Haahr Pedersen PP (1984)

Overlærer 
Peter Steen-Andersen SA (1983)
Dansk, samfundsfag, kristendom, 
historie og svømning.
IT-vejleder.

Viceskoleleder 
Ole Wichmann OW (Marts 2009)
Hjemkundskab.
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Regnskabsfører
Chalotte Duelund 
(2007)

Pedel
Thomas Kaare 
Kristensen 
(2009)
(+ sløjd 5. kl.)

Sekretær
Mia Kærsner
(2011)

Rengøringsassistent
Durra Afshan 
(2014)

Rengøringsassistent
AnneLise Jensen 
(2014)

Rengøringsassistent
Ulla F. Andersen 
(2014)

Pedel
Thomas Mc Donell 
(2009)

Pedel
Preben Nielsen 
(2013)

IT-supporter
Simon Heintze 
(2010)
(Stoppet juni 2015)

Teknisk-administrativt personale
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Skolefritidsordningens personale

Pædagog
Trine L. Hansen 
(2001)

Pædagog 
Gigi Steengaard
(2007)

Pædagogisk assistent
Pædagogmedhjælper 
Pia Schrøder
(2004)

Pædagog
Casper Hvemon
(2014)

Pædagog 
Lene Bro  
(2007)

Pædagog 
David Boëtius
(2007)

Pædagog
Jeppe Elle
Pedersen
(2011)

SFO-leder 
Per K. Frederiksen 
(2004) 

SFO-Souschef 
Jesper Junker 
(2004)

Pædagog
Thomas Hille
(2007)
(Stoppet januar 2015)
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Kære Eva

Den 1. august 2001 blev du forælder på Giersings Realsko-
le. Der er sket rigtig meget siden dengang. 

Skolen har ændret sig væsentligt – bygningsmassen og re-
noveringen af samme -  undervisningslokalerne og under-
visningsmidlerne - kravene fra central ministeriel side er 
også blevet meget anderledes - de økonomiske rammer for 
at drive skolen er ændret – og meget meget mere er ikke 
som i 2001. Men det alt sammen har du været med til - og  
er du også en vigtig del af. 

Nu skriver vi 2015, og da din søde datter og yngste barn til 
sommer forlader skolen, så er du nødt til at trække dig som 
formand for Giersings Realskoles bestyrelse -  sådan er 
skolens vedtægter.

På skolens generalforsamling 2004 blev du valgt ind i sko-
lens bestyrelse, og allerede i 2006 blev du formand for sko-
lens bestyrelse. 

Det hverv har du på bedste vis håndteret siden. Det var ikke 
et helt let job, som du gik ind til dengang. Der var utrolig 
mange udfordringer, som du straks tog fat på at løse i et 
tæt samarbejde med den øvrige bestyrelse og ledelsen på 
skolen. Det kan vi alle læse meget mere om i din sidste ge-
neralforsamlingsberetning.

Kære Eva – tak for de mange spændende diskussioner vi to 
har haft. Vi har mange gange været professionelt uenige, 
men når det så er sagt, så har vi altid sammen fundet en 
god løsning. Det må nu være sådan, at forskellige perspek-
tiver på et problem ofte giver den bedste løsning i den sid-
ste ende. Det gælder også her. 

Du har virkelig altid været der, når jeg har haft brug for din 
hjælp, støtte eller som ”muren, jeg kunne spille bolden op 
ad”. Tak for det!

Giersings Realskole har meget at takke dig for. Din store 
indsats for og  på skolen vil komme til at stå meget tydeligt 
i årene fremover. 

Tak endnu en gang, Eva!

Mvh Poul

Tak til Eva Holtved 
(bestyrelsesformand)
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Kære Else Marie

Det er ikke en let sag at sige – ”det var så det” – mærke 
efter og træffe en beslutning, som den du har taget. Det 
kræver sin kvinde, og det kræver mod. 

Du har nu valgt at gå på pension/efterløn og dermed sige 
stop for et langt og spændende arbejdsliv – 41 år i alt, hvor 
Giersings Realskole har været så heldig, at de sidste 16 år 
har været her på skolen. Tak for de år, hvor vi har haft for-
nøjelsen af at samarbejde med dig.

Du blev dimitteret som børnehavepædagog i 1974 fra Oden-
se Børnehaveseminarium, hvorefter du straks fik et job i 
Odense. Herefter gik turen til Rolfsted skole, før du den 1. 
august 1999 blev ansat på Giersings Realskole som børne-
haveklasseleder i skolens nyoprettede 0. B.

At være ansat som børnehaveklasseleder kræver noget 
helt bestemt. Det er elevernes første rigtige møde med 
skolen, og det første år er med til at forme både elever og 
forældre med alt det nye, som kræves. Den sikkerhed, ty-
delighed og evnen til at skabe gode relationer har du i den 
grad været i stand til. 

Din første opgave som ansat på skolen, var at indrette lo-
kalet, for efterfølgende at kunne hjælpe eleverne til en god 
skolestart. 

Sidste år var det igen dig, vi lyttede til, da 0. B ś lokale skulle 
renoveres. Her kunne du også på en behagelig vis overbevise 
os om ønsker og krav, så eleverne kan trives.

Tak Else Marie for din store indsats for skolen, din dejlige 
måde at kommunikere på, lune humor og din måde at være på. 

Du har altid gået til en opgave med rank ryg og set mulig-
heder. Du har altid været en god og stor del af løsningen. 
Tak for det!

Nu har du valgt at sige stop for at bruge mere tid på dig selv, 
familien og vennerne, men jeg forventer, at vi i fremtiden 
ikke kun ser dig i fuld fart på en racercykel med kurs mod 
Horneland, men at du også tager dig tid til at komme forbi 
til en snak og en kop kaffe.

Pas nu godt på dig selv og dine.

Tak, fordi vi fik mulighed for at have dig ansat i 16 år som 
medarbejder.

Mvh Poul

16 års tro tjeneste
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Farvel og goddag.

Personaleforhold på skolen:
Farvel til:

I dette skoleår har vi sagt farvel til lærer Rebecca Øllgaard 
Greholm, som har valgt et job i Middelfart Kommune. 

Ligeledes har Dorte Andersen valgt at fratræde sin stilling 
på kontoret, hvor hun var ansat i et fleksjob.

Tak for jeres arbejde på Giersings Realskole.

Goddag og velkommen til:

Læreruddannet Diana Damigella, som er kommet fra 
Tingløkkeskolen, Odense.

Læreruddannet Marlene Rasmussen, som har været på 
Munkebjergskolen, Odense.

Læreruddannet Doris Soll Osei, som kommer fra Tarup 
skole, Odense. 

De er alle kommet rigtig godt i gang, og vi glæder os me-
get til det fremtidige samarbejde.

Farvel og goddag.

Personaleforhold i Bakkehuset:
Det ”faste personale”

Gigi Steengaard  Pædagog (2007)
David Boëtius  Pædagog (2007)
Trine L Bro Hansen Pædagog (2001)
Casper Hvemon Pædagog (2014)
Jesper Dyhr Junker Pædagog/souschef (2014)
Lene Bro Pædagog (2007)
Jeppe Elle Pedersen Pædagog (2011)
Pia Schrøder Pædagogisk assistent (2004)
Per Sandstrøm-Frederiksen Pædagog/daglig leder (2004)

I løbet af 2014/2015 har der yderligere været ansat:

Thomas H Hille 
Pædagog (2007- 1.januar 2015)
Martin Svejgaard Skov 
Pædagogisk assistent (1.marts 2014- 10. oktober 2014)
Katrine Marcussen  
Pædagogisk assistent (10.oktober – 21.otober 2014)

Nanna Kira Prisholm Skrøder
Pædagogisk assistent (21.oktober- 31.januar 2015)
Mie Sørensen  
Pædagogisk assistent (1.marts – 3.juli 2015)
Chadarat Piewngarm Hansen
Pædagogisk assistent (1.marts – 3.juli 2015)
Jonathan Marling  
Pædagogisk assistent (1.marts – 3.juli 2015)
Anne Giver Pedersen  
Pædagogisk assistent (1.marts – 3.juli 2015)
Tue Kongsvold
Studerende 2.løn (1.august 2014- 31.januar 2015)
Camilla Lindved Streander
Øvelses studerende (1.februar 2015-20.marts 2015)
Søren Stensgaard M Hemmingsen
Studerende 2.løn (1.februar 2015-31.juli 2015)

Tak for indsatsen- og held og lykke fremover!
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Der er for Giersings Realskoles elever mulighed for at 
gå til Konfirmationsforberedelse ved Odense Domkir-
ke og efterfølgende blive konfirmeret i kirken. Under-
visningen varetages af sognepræst Anne Reiter.

Undervisningen i næste skoleår begynder med en 
gudstjeneste for begge klasser med forældre søndag 
den 30. august med efterfølgende orientering og rund-
visning i kirken og konsistoriebygningen. Undervisnin-
gen vil bestå af en ”konfirmandlejr” d. 26.-27.septem-
ber, som kommer til at foregå i kirken med overnatning, 
et antal temadage i kirken (herom nærmere besked 
inden sommerferien) samt nogle aftenarrangementer.

For 2016, 2017 og 2018 er 
konfirmationsdatoerne:

I 2016 søndag d.8.maj

I 2017 søndag d.21.maj

I 2017 søndag d.6.maj

Uddrag 
af	årets
konfirmationsprædiken	
i	Domkirken

(…) Det er svært at læse Bibelen, men når man får færten 
af, hvor mange lag, der er i den, så bliver den også mere og 
mere spændende. Så er den både en historisk beretning, en 
samling myter fra gamle tider, et spændende eventyr om liv 
og død og et kærlighedsbrev fra Gud til os, der handler om, 
hvordan man skal leve.

Den oprindeligt muslimske debattør og forfatter Ayaan 
Hirsi Ali sagde i et interview forleden: ”Det ender galt, når 
Koranen læses som en Ikea-manual”. Altså hvis man læser 
den, som man læser en af de her brugsanvisninger, hvor 
det trin for trin bliver forklaret, hvordan man sætter et bord 
sammen. Fx: ”Du tager skrue nr. 1, putter den i hul nr. 2, 
passer den ind i side nr. 3 osv.” Hvis ikke man gør nøjagtigt, 
som manualen foreskriver, så bliver bordet forkert. Men 
hvis man læser hellige skrifter på den måde, og det gælder 
også for Bibelen - så kan det ende rivende galt. Så kan man 
fx tro, at man har ret til at stene en kvinde, der har været sin 
mand utro. Eller at man skal udrydde alle, der ikke tror på 
den samme måde, som man selv tror.

For Bibelen gælder det, at alt skal læses med kærlighe-
dens briller. Med kærlighedens briller er det sådan, at ta-
ger man dem på næsen, kan man slet ikke se den andens 
fejl, så ser man det andet menneske først og fremmest som 
et medmenneske.

Hvor får man sådan nogle briller? Ja, dem får man faktisk 
udleveret i dåben. I dåben kommer vi til at høre til i Guds 
kærlighed. Og i nadveren kan man få det helt ind i kroppen 
i hver en levende celle med brødet og vinen, hvormed Gud 
giver os sig selv, sit eget liv. Den kærlighed og den tilgivel-
se, vi modtog i dåben og får fornyet i nadveren, den skal vi 

Anne Reiter

Konfirmations-
forberedelse 
2015-2016
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så give videre til vores medmennesker. Det hjælper Guds 
Helligånd os med.

Guds Helligånd. Det er også Jesu ånd. Det er den måde, 
Gud er hos os på nu. I konfirmander er jo helt klar over, at 
Gud er en treenighed. Fader, Søn og Helligånd, som hver 
har sin måde at agere på og dog er en enhed. Hvis ikke 
vi havde Helligånden, så ville vores Gud jo være en fjern 
Gud i en fjern himmel. Det ville være svært at vide, at Gud 
er en kærlig Gud. Men nu er Gud nær, i os og iblandt os. 

Det er faktisk det, Jesus fortæller sine disciple om i det 
stykke fra Johannesevangeliet, jeg læste lige før. Et van-
skeligt stykke, som man ikke på nogen måde kan læse 
som en IKEA manual. Man må lytte efter og tænke selv, 
hvis man skal forstå det, der står. Og det er jo noget af 
det virkelig befriende ved kristendommen, at det kræ-
ves, at vi tænker selv!!! Der er ingen færdige løsninger. 

Af Sognepræst Anne Reiter

At gå til præst
Vi har det seneste år gået til præst en hel dag hver måned 
- modsat de andre år, hvor man havde to timer pr. uge. Ved, 
at man havde en hel dag, havde man også meget tid til at 
fordybe sig og sætte større projekter i gang. Vi var f.eks. 
ude at se på anderledes kirker, som den katolske og me-
todistkirken. Det var rigtig spændende også at få indblik i 
andre former for den kristne tro.

Vi hev en lørdag ud af kalenderen til en pilgrimsvandring, 
hvor vi gik fra Bellinge Kirke til Odense Domkirke. Det var 
langt at gå, og man fik da også ret ondt i benene. Det var 
rigtig hyggeligt, og man fik snakket både med klassen, men 
også med de andre konfirmandhold. Denne tur skulle gøre 
os godt trætte, da vi skulle sove i kirken og ikke være vågne 
natten lang. Det gik dog ikke helt efter planen, der var nem-
lig snak til langt ud på natten. 

Igennem forløbet havde vi mange spændende og hyggelige 
projekter. Vi medvirkede til en gudstjeneste, hvor vi sang 
gospel. Senere hen sad vi med varmede plastikhjerter i 
hænderne, imedens vi bad en bøn og snakkede om kær-
lighed. Hen ad dagen blev der læst tekster og derefter stil-
let spørgsmål. Der blev skrevet positive tanker, lavet en 
kæmpe tidslinje og meget mere. Vi lavede også mange an-
dre ekstra sjove ting som at lege kronegemme, spise mad-
pakker hos Anne, hygge i alle de bløde sækkestole og spise 
lækker morgenmad. 

Til selve konfirmationen var vi meget involveret. Vi skulle 
selv sige vores ”konfirmationsord”, bede udgangs- og ind-
gangsbøn, læse tekster op og hjælpe til ved nadveren. Det 
var en rigtig god måde at gøre os til en del af gudstjenesten, 
og det var også rigtig spændende at skulle medvirke. 
Vi har haft nogle rigtig spændende, hyggelige og gode stun-
der til Konfirmationsforberedelsen. Det har været meget 
lærerigt, rigtig spændende og samtidigt hyggeligt.

Af nybagte konfirmander 2015
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Forsikringen dækker under ophold og færden overalt inden 
for skolens område, herunder idræt og undervisning og  
under de sikredes færden i skolens ærinde.
Endvidere dækker forsikringen under praktikanttjeneste, 
samt under de af skolen arrangerede ekskursioner og in-
den-og udenlandske ture.
Forsikringen dækker ikke hjemme privat eller under ar-
bejde, der har erhvervsmæssig karakter.

Erstatning for ulykkestilfælde indeholder 9 forskellige 
elementer:

1. Dødsfaldserstatning med 20.000 kr.
2.  Invaliditetserstatning op til 350.000 kr.
       (méngrad fra 5%)
3. Tandskadeerstatning – efter regning kr.
4. Brilleskade – efter regning (200,- kr. i selvrisiko)
5. Krisehjælp 75.000 kr.
6. Transportudgifter 3.500 kr.
7. Ændring af bolig 35.000 kr.
8. Ændring af arbejdsplads – er dækket
9. Omskolingsudgifter – er dækket

Maksimal udbetaling 50.000.000,- kr.
Størrelsen af invaliditetserstatning er afhængig af omfanget 
af den varige invaliditet, som et ulykkestilfælde medfører.
Generelt gælder, at skolens erstatningspligt bortfalder, 
i det omfang sikrede har anden adgang til erstatning for 
skaden (gælder pkt. 3-10).

Giersings 
Realskoles 
Fælleslegat
Giersings Realskoles Fælleslegat består af en sammenlæg-
ning af Giersingianerlegatet, Skolebestyrer Aage Fasts Ju-
bilæumslegat og Giersings Realskoles Helnæsfond.

Fælleslegatets formål:

”At virke til gavn for Giersings Realskole og skolens elever”.*

Udbetaling af renter og udbytte gør dette muligt.

Det kan her nævnes, at fonden hvert år uddeler en boggave 
til skolens afgangselever. Derudover kan der bl.a. gives til-
skud til skolerejser.

”Fortrinsberettiget til legater vil være elever på skolen under 
økonomiske trange kår”.*

Legatets bestyrelse er sammensat således: Et medlem af 
skolens bestyrelse, Eva Holtved, fra skolen viceskoleleder 
Ole Wichmann og lærer Grethe Leopold.

*uddrag fra vedtægterne §2

Alle ansøgninger sendes til: 

Viceskoleleder Ole Wichmann

Kombineret 
elev-forsikring
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Undervisningsprincipper
På Giersings Realskole tilrettelægges undervisningen så-
ledes, at den er i overensstemmelse med de centrale mål 
fra Undervisningsministeriet og skolens principper om 
faglighed samt skolens formålsbeskrivelse.

Det betyder, at der i undervisningen anvendes undervis-
ningsdifferentiering som et af flere bærende principper i 
alle fag - på alle klassetrin. Differentieringen kan komme 
til udtryk som:

• Organisatorisk undervisningsdifferentiering 

kan eksempelvis være fleksibel holddannelse i fagene en-
gelsk, tysk og regning/matematik på 8. til 10.klassetrin.

Undervisningen i 9. kl. peger frem mod, at eleverne aflæg-
ger Folkeskolens Afgangsprøve (FP9). 

I 10. kl. er undervisningen i alle fag tilrettelagt på en måde, 
så eleverne aflægger 10. klasse prøven (FP10).

Den organisatoriske undervisningsdifferentiering kan kom-
me til udtryk ved, at der efter  behov kan etableres holddan-

nelser på øvrige klassetrin i kortere tidsrum. Ek sempelvis 
“læsehold”, “matematik” el. lign. i tæt samarbejde med sko-
lens ressourcepersoner og skolens ledelse.

Det er desuden et princip, at holddannelsen sker med et 
pædagogisk forsvarligt deltagerantal, idet skolens øko-
nomi i øvrigt iagttages. 

• Den pædagogiske undervisningsdifferentiering

Skolens undervisning tilrettelægges desuden generelt 
efter princippet om pædagogisk undervisningsdifferentie-
ring, således at forstå, at  undervisningen så vidt muligt 
tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer i be-
stræbelsen på at nå længst muligt i relation til de af skolen 
(fagudvalgene) udarbejdede læseplaner. 

Den pædagogiske undervisningsdifferentiering er endvi-
dere  kendetegnet ved at lægge vægt på samspillet mellem 
fællesskabet og den enkelte elev.

Det er et klart mål for skolen at få alle elever til at yde bedst 
og mest muligt for at opnå et godt resultat.
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På Giersings Realskole tilrettelægges undervisningen så-
ledes, at eleverne kan afslutte deres skolegang med  Fol-
keskolens Afgangsprøve (FP9) efter 9. kl. og 10. klasses 
Prøven (FP10) efter 10. kl. jfr. Undervisningsministeriets 
bestemmelser. 

Skolen anser det for en væsentlig opgave at formidle solide 
og relevante kundskaber til eleverne med et højt fagligt ni-
veau i alle fag.

Der vil blive givet en fagkarakter i disse fag jfr. nedenstå-
ende redegørelse.

Vi finder det endvidere væsentligt, at en række kreative fag 
som sang/musik, billedkunst, hjemkundskab og idræt ind-
går i undervisningen. I disse fag vil der som hovedprincip 
ikke blive givet fagkarakterer. 

1. - 2. klasse 
På disse klassetrin gives der ikke karakterer. Der afholdes 
i stedet et forældremøde, hvor klassens lærere giver en 
generel orientering om klassen og om årets arbejde m.v. 
Des uden afholdes der 2 skole-hjemsamtaler. 
Ved skoleårets afslutning vil klassens lærere i fagene  
dansk og regning/matematik sammen udarbejde en skrift-
lig  vurdering af, hvor langt eleven er nået rent fagligt samt 
omtale elevens øvrige forhold i denne indskolingsfase. 

3. - 6. klasse 

Til vurdering af standpunktet i fagene på disse klassetrin 
anvendes skalaen: 
• udmærket 
• meget tilfredsstillende 
• tilfredsstillende 
• jævnt tilfredsstillende
• ikke tilfredsstillende

7. - 10. klasse

Til vurdering af standpunktet i fagene på disse klassetrin 
anvendes den nye 12-skala (se modstående side).

Vedr. den generelle holdning til skolearbejdet

Skolen har valgt at definere den generelle holdning til skole-
arbejdet ved at give en vurdering af flg. punkter:
Selvstændighed, koncentration/fordybelse/interesse, sam-
arbejde, præcision og punktlighed.

Skolen anser ovenstående elementer  som væsentlige  i 
undervisningen. Hver lærer udfylder for sit fag, hvorledes 
elevens indsats bedømmes efter flg. skalaer:

3. - 10. kl.

• Meget tilfredsstillende (A)  
• Tilfredsstillende (B)  
• Ikke tilfredsstillende (C)

Bemærk, at påtegningen “/” anvendes i de tilfælde, hvor læ-
reren skønner, at det af forskellige årsager  ikke er muligt 
at udtale sig. Det kan eksempelvis tænkes, at faget i sig selv 
ikke giver anledning til at udtale sig om netop dette punkt.

Definition og forklaring på, hvad skolen lægger i ordene

Selvstændighed i arbejdet:
Eleven går selv i gang med arbejdet og søger at klare evt. 
vanskeligheder undervejs på egen hånd. Eleven løser op-
gaver og problemer på en selvstændig måde.

Koncentration, fordybelse og interesse i arbejdet:
Eleven fordyber sig i arbejdet og bevarer koncentrationen 
indtil en god løsning er nået. Eleven er endvidere aktiv og 
interesseret i skolearbejdet.

Karaktergivning
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Samarbejde og forhold til andre:
Eleven tager aktiv del i løsning af evt. fælles opgaver  i klas-
sen eller i mindre grupper. Eleven udviser ansvarlighed, 
hjælpsomhed, tålmodighed og tolerance over for andre.

Præcision og punktlighed:
Eleven møder præcist til alle timer. Eleven overholder indgå-
ede aftaler, afleveringsfrister for evt. skriftlige arbejder mv.

12-skalaen
12  Den fremragende præstation, der demosntre-

rer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med 
ingen eller få uvæsentlige mangler.

10  Den  fortrinlige præstation, der demonstrerer 
omfattende opfyldelse af fagets mål, med nog-
le mindre væsentlige mangler.

7   Den gode præstation, der demonstrerer opfyl-
delse af fagets mål, med en del mangler.

4  Den jævne præstation, der demonstrerer min-
dre grad af opfyldelse af fagets mål, med ad-
skillige væsentlige mangler.

02  Den tilstrækkelige præstation, der demonstre-
rer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets 
mål.

00  Den utilstrækkelige præstation, der ikke 
demonstre rer en acceptabel grad af opfyldelse 
af fagets mål.

-3  Den helt uacceptable præstation.
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Alberte Toftdal Ekholdt  
Alfred Zethsen Lægsgaard  
Alma Björk Nimand Møller  
Anders Christian Jensen  
Bertel Bay Vallespir  
Caroline Heiberg Friis  
Caroline Holm Strøm  
Clara Faurskov Andersen  
Elisa Halm Staunstrup  
Elliot Vandborg Gjøde  
Elva Hallundbæk  
Eshan Ahmed  
Felix Haug-Mortensson  
Frederik Bjerre Donslund  
Gabriel Giuseppe Granata  
Gabriel Helk Nielsen  
Gustav Mygind Møllegaard  
Ida-Marie Eg Fløjborg  
Josefine Ellehave  
Julie Martine Benneth Skow  
Karla Jøhnk Tramm  
Karl Rude Jensen  

Forårs SFO 2014/2015

Elevlister
for skoleåret
2014/2015
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Adam Nicholas Edward Bendix Poulsen  
Anton Bæk Rosenkrantz  
Bertram Møller Reedtz  
Carla Storm Pedersen  
Ella Maria Skov Hornbeck  
Halfdan Lund Hahn  
Joakim Hogervorst Jensen  
Josephine Flora Maria Wulf  
Karla Mølgaard Ravn  
Kaya Eggert Mortensen  
Laura Bach Mandø  
Malou Welander Langæble  
Mira Lørup  
Nikolaj Vestergaard  
Noah Peistrup Quistgaard  
Phillip Breum Larsen  
Sebastian Mikulska Sidenius  
Selma Augusta Vindel Jensen  
Tuana Altinok  
Vigga Elisabeth Reitzel  
Xander Moth Rosenlyst

Liam Jack Kelly  
Liva Hakmann Vesterlund  
Liva Harboe Lorentzen  
Luca Wåben Albrechtsen  
Lykke Nilsson Varde  
Marie Elisabeth Andersen  
Mikkel Philipsen  
Mille Friis  
Naomi Rose Milla Ludvigsen  
Nicklas Kunddal  
Nicoline Ellehave  
Oliver Käehne Snedker  
Sally Lind Jørgensen  
Silje Jung Stilling  
Sofie Amalie Holm Dall  
Storm Cramer Holme  
Storm Elkær Bruun  
Tobias Odgaard Pakula  
Tristan Stiller Kodal  
Victoria Knoth Knudsen  
Villads Okkels Birk  
William Bjerre Donslund  

0. A 2014/2015
Klasselærer Anna-Marie Værgman

Forårs SFO 2014/2015
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0. B 2014/15
Klasselærer Else Marie Antvorskov

1. A 2014/15
Klasselærer Marianne Berg Hovgaard  
og Jeppe Andersen

Alberte Eicke Jespersen  
Alina Ali Shah  
Andrea Morollón Mazaev  
Andreas Thomsen Hermansen  
Arthur Top Haustrup  
August Fischer Bøhnke  
Clara Hornhaver Nonved  
Emilia Thirstrup Billenstein  
Faruk Can Riisom  
Isac Elias Svarre Riedel  
Jazmin Anne-Lis Tygesen  
Julian Richardt Carlsen Væver  
Laura Qi Hua Chieng  
Madison Marie Kleist  
Magnus Ryttergaard Sunke  
Milla Bjerggaard Damsted  
Noah Nicholas Edward Bendix Poulsen  
Oskar Krusborg Borregaard  
Sofie Parslev Baggesen  
Sonja My Salling  
Tristan Juhl Asbild  
William Damsgaard  

Asger Yde Rødtness 
Asmir Butt Hussain 
Dicte Eline Dag Lempert 
Elise Blak Madsen 
Feline Klit Andersen 
Jens Bonde Christiansen 
Jens Thorhauge Weidlich 
Jonathan Ruben Givskud 
Julius Mygind Møllegaard 
Kasper Lind Andersen 
Kaya Oelfke Bangsgaard 
Kaya Salina Frisch Løvendahl 
Linus Kvam Seesko 
Luna Lind Jørgensen 
Mads Emil Buch 
Maise Lind Hardt 
Maja Bang Clausen 
Mikkel Beich-Frandsen Øe 
Naja Emilie Havgaard Mikkelsen 
Rebecca Brask Nielsen 
Vigga Harboe Lorentzen 
William Méchali
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Albert Sarka Jørgensen  
Anton Vitus Krøyer Bruhn  
Caroline Juul  
Casper Møller Hemmingsen  
Clara Elisabeth Højer Hansen  
Esben William Ankjær Herreborg  
Estrid Emilie Bang Brandslund  
Eva Helene Abrahamsen  
Johannes Bjerggaard Damsted  
Katarina Bjerremann Mortensen  
Kaya Slot Ovesen  
Malou Holbech Tømmerup  
Margrethe Elisabeth Lund Jørgensen  
Mathias Waldemar Benneth Skow  
Minh Nhat Vu  
Naya Wareham Stryhn  
Robert John Harild Andersen  
Sylvester Egeskov Henriksen  
Thea Obando-Kittner  
Victoria Pour  
William Højme Riedel  
Wilmer Sørup  

Caroline Sophia Flintholm Pohlmann  
Christine Bang Johnsen  
Christoffer Ellehave  
David Marcus Martinussen  
Elias Alexander Nørlev Thuge  
Emilie Storm Pedersen  
Feline Colic Håkansson  
Freja Elkær Bruun  
Gertrud Pontoppidan Götke  
Jonathan Lohmann Poulsen  
Magnus Lykke Winther  
Marie Mandø Højberg  
Mikkeline Marie Bunkenborg  
Mille Klit Andersen  
Nikoline Juul Rohold  
Noah Kragelund Hurwitz  
Oliver Delbing  
Oscar Wulf  
Veronica Pynt Greve  
Victor Blicher Heinicke  
Vilma Beck-Ohmsen  
Zilas Valentin Andersen  

1. B 2014/15
Klasselærer Teresa Seest Løvenskjold Andersen

2. A 2014/15
Klasselærer Jesper Krogh
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2. B 2014/15
Klasselærer Jane Bang Johnsen

3. A 2014/15
Klasselærer Jette Knudsen

Anna Jensen 
Ashia Yu Christiansen 
Christian Andrea Caputo 
Clara Heiberg Friis 
Cæsar Ræbild 
Emilia Venø Piil 
Gustav Kjær 
Ida Ladegaard 
Johanne Daugbjerg Mortensen 
Jonas Kragelund Hurwitz 
Laura Juhl Andersen 
Laurits Skov Thrane 
Lærke Louise Nelsson 
Mads Philipsen 
Magnus Käehne Snedker 
Matthias Alessandro Sannino 
Mija Meskaite 
Olina Victoria Wiese Westphal Hermansen 
Oskar Fiellau Åkerman 
Smilla Stage Nielsen 
Sofia Fiellau Åkerman 
Therese Holm Strøm 

Albert Boy Bedsted 
Alexander Vestergaard 
Ann-Cecilie Hvenegaard 
Bjørn Beck-Ohmsen 
Camilla Marie Petersen 
Caroline Bang Johnsen 
Dagmar Köhler 
Emilie Beich-Frandsen Øe 
Frederik Agerfeld 
Frederik Emil Sørensen 
Hannah Esther Pedersen 
Ida Ulla Paaskesen 
Jonas Tietgen Vedel Eriksen 
Kalle Helm Hattens 
Lene Khalaf 
Rosa Cramer Holme 
Sarah Francesca Djarahi 
Sebastian Hjort 
Sebastian Langkjær Hansen 
Sebastian Ruben Givskud 
[Udrejst] Line Nordahl [Udrejst] Hvidt 
William Breum Larsen 
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Alberte Fischer Bøhnke 
Amelia Chiara Riva 
Andreas Risum Schiermacher 
Caroline Wilken Garde 
Christian Agerfeld 
Elias Asmussen 
Ellen Kjær Tolstrup 
Gustav Kühn Findsen 
Gustav Leone Fraulo 
Jonas Skovgaard Jørgensen 
Jonas Wulff Thommessen 
Josephine Vessel Petersen 
Leah Wulff Thommessen 
Marcus Knoth Knudsen 
Mathilde Cecilie Dreymann 
Mikela Møller Laursen 
Mikkeline Sofie Heiden Wahlgren 
Minna Hallundbæk 
Nicoline Høxbro Secher 
Oskar Valdemar Berg Hovgaard 
Pauline Marie Baunell Müller 
Sofie Nora Madsen 

Albert Pynt Greve 
Aleksander Delbing 
Andreas Samuel Ankjær Herreborg 
Anna Thorhauge Weidlich 
Bjørg Fogh Nielsen 
Christian Rasmus Andres 
Ditte Marie Buch 
Emma Grønbjerg Thisted 
Gustav Elkær Bruun 
Gustav Yde Rødtness 
Hjalte Oelfke Bangsgaard 
Ida Mandø Højberg 
Isabella Victoria Flintholm Pohlmann 
Jonatan Kvam Seesko 
Julie Vedel Kruse 
Julius Hogervorst Jensen 
Kasper Bastian Nygaard Larsen 
Laura Justesen 
Mari-Louise Jarl Zeeberg Møller 
Sander Rueskov Graff Pehrson 
Selina Polat 
Victoria Méchali 

3. B 2014/15
Klasselærer Jane Bang Johnsen og
Kirstine Andreassen

4. A 2014/15
Klasselærer Anne Stougaard Jakobsen
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4. B 2014/15
Klasselærer Hanne Kirsten Nyborg

5. A 2014/15
Klasselærer Peter Steen-Andersen

Alexander Lismann Hansen  
Anna Ladegaard  
Asbjørn Emil Nelsson  
Cathrine Signe Ryttergaard Sunke  
Filippa Stage Nielsen  
Fillip Højme Riedel  
Ingrid Marie Bang Brandslund  
Kathrine Luna Berg Hovgaard  
Kirstine Torgaard Demant  
Laura Bolding Rosgaard  
Laura Pilegaard Rasch Nielsen  
Louise Christiansen  
Maria Sofia Sannino  
Mathilde Blomberg  
Nathan Morollon Mazaev  
Nicklas Møller Hemmingsen  
Nicolaj Christian Grønhøj  
Nicolas von Wieding  
Nicolas Harild Andersen  
Rafeh Ahmed  
Sebastian Nykjær Heldarskard  
Sigrid Nordenbæk Christensen  

Albert Bernhard Bunkenborg 
Albert Lohmann Poulsen 
Anas Butt Hussain 
Benedicte Caroline Bro Hofbauer 
Casper Bang Clausen 
Cathrine Vestergaard 
Cecilie Laura Petersen 
David Djarahi 
Freja-Sofie Mørk Ebensgaard 
Ingrid Köhler 
Jonas Eicke Jespersen 
Julie Asferg Åsleff 
Karen Pontoppidan Götke 
Mette Mahler 
Mikkel Andreas Kristensen 
Mikkel Veinholdt Sørensen 
Natalja Kazimirow 
Rasmus Boy Bedsted 
Sarah Maj Sørensen 
Selma Tashdjian Madsen 
Sofia Håkansson 
Tobias Werenberg Larsen 
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Adam Fossar Mahdi Schmidt  
Alexander Buk Didriksen  
Alexander Heiden Wahlgren  
Andrea Fischer Bøhnke  
Anna-Kathrine Lund Jørgensen  
Cecilie Bang Johnsen  
David Fiellau Åkerman  
Emilie Silke Mørk Madsen  
Emma Hornhaver Nonved  
Emmily Fabrin Thomsen  
Filippa Viktoria Svensson  
Frida Bang Møller  
Ida Vinther Rasmussen  
Isabella Ellis Hedam Nørregaard Hansen 
Kira Yuan Hui Ploug Johansen  
Laura Sif Wichmann  
Line Gunnergaard Poulsen  
Malthe Mathias Wiese Westphal Hermansen 
Mikkel Rosenberg Lehmann  
Niklas Skovgaard Jørgensen  
Oscar Luigi Fraulo  
Villads Hallundbæk  

Anastacia Illum Grubbe  
Benyamin Polat  
Caroline Elkær Bruun  
Caroline Mathiesen Ohnemus  
Catherina Vittrup Andersen  
Clara Ryehauge  
Gabriel Ludvigsen  
Jakob Tietgen Vedel Eriksen  
Jens Justesen  
Jonas Hogervorst Jensen  
Jonas Krag Sundwall  
Kathrine Juncker Christensen  
Louise Stentoft Rasmussen  
Magnus Anton Hvenegaard  
Malte Helm Hattens  
Mathilde Juncker Christensen  
Petrea Adler Schou-Knudsen  
Philip Toft Andersen  
Ronja Margrethe Vassard Jensen  
Tony Thien Vi Tran  
Umme Kalsoom Qaiser  
Victor Grønbjerg Thisted  

5. B 2014/15
Klasselærer Diana Damigella

6. A 2014/15
Klasselærer Lone Skjelbo
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6. B 2014/15
Klasselærer Charlotte Pedersen

7. A 2014/15
Klasselærer Chris Møller Christiansen

Anders Vinther Rasmussen 
Anton Stage Nielsen 
Daniel Wilken Garde 
Jasmin Kazimirow 
Julie Frost Andersen 
Karoline Schultz Jensen 
Karoline Sofie Dreymann 
Kristian Seehausen Knudsen 
Laura Stærke Jensen 
Liv Nilsson Varde 
Louise Agerfeld 
Mads Erik Vinther Knudsen 
Marius Bay Vallespir 
Mathias Riva 
Mathilde Daugbjerg Mortensen 
Mathilde Høxbro Secher 
Nicolai Lismann Hansen 
Noah Wulff Thommesen 
Oscar Kühn Findsen 
Pernille Højer Jepsen 
Sigurd Røge Østergaard 
Simon Berggren Fransen 

Alexander Kröll Ladopulos  
Alfred Filip Thorup  
Ali Murtaza Qaiser  
Amalie Holm Skjoldaa  
Andrea Rasmussen Bonnevent  
Anna Louise Tao Heilmann  
Camilla Wowk Hansen  
Frederik Eltang Wengler  
Frederik Emil Eis Bonde  
Frederik Rauff Fagerberg Larsen  
Freja Myllerup Aastrup Hansen  
Ida Sofie Møller Nørgaard  
Jens Klein-Døssing  
Joachim Nøhr Odgaard  
Josefine Grønvald Horstmann  
Maria Isabella Skov Bojsen  
Menah Karimi  
Nikoline Lynggaard Riis  
Selma Fogh Nielsen  
Simone Faurholt Sidelmann  
Simon Juul Ligaard  
Tobias Aunsholt Boving  
Viktor Bilde Thylstrup  
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Alexander Vessel Petersen  
Ane Kirstine Kjeldvig-Eriksen  
Anton Mark Mouritzen  
Cecilia Asmussen  
Clara Esther Lehn Petersen  
Emma Heiberg Friis  
Frederikke Grønbek Bager  
Josefine Braae Jensen  
Julius Kjær Tolstrup  
Kristine Holm Strøm  
Lucas Alexander Hvidberg  
Mads Handwerk Lund  
Majken Klitgaard Pedersen  
Marcus Vedding Spange  
Mathilde Amalie Baunell Müller  
Nanna Varsha Mørk Hansen  
Nichlas Pilegaard Rasch Nielsen  
Otilie Fossar Mahdi Schmidt  
Rasmus Peter Sveistrup Hansen  
Regitze Agnes Werner Nørgaard  
Signe Thea Madsen  
Sune Rodahl Thisted  
Victor Lund Jørgensen  

Aksel Lillesø Skjoldaa Kempf  
Astrid Overvad Bruun  
Camilla Jasmin Mørk Madsen  
Caroline Sjøholm Uhlenfeldt  
Christopher Skjold Kühn Nielsen  
Clara Margrethe Clausen  
Daniel Hornhaver Nonved  
Frederik Blomberg  
Janet Schebye Knudsen  
Johanna Tashdjian Madsen  
Johanne Pontoppidan Götke  
Kristoffer Bøgevald Hansen  
Lasse Ladefoged Kristensen  
Ludvig Kofoed Steffensen  
Mai Ejlskov Hansen  
Mathias Foged Pedersen  
Mie Mahler  
Richardt Thorbjørn Jørgensen  
Sara Christensen-Dalsgaard  
Simon Bolding Jepsen  
Simon Hyllekvist Gregersen  
Sofie Bolding Jepsen  
Sofie Heldarskard Sørensen  
Victoria Otto Nymand  
Viktor Andreas Kristensen  

7. B 2014/15
Klasselærer Peter Steen-Andersen

8. A 2014/15
Klasselærer Heidi Segalt Bødker Pedersen
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8. B 2014/15
Klasselærer Mette Uhrnfeldt Pedersen

8. C 2014/15
Klasselærer Charlotte Kærslund le Berre

Anna Johanne Bach Wognsen 
Ann-Sofie Wedel Nielsen 
Astrid Christine Werner Nørgaard 
Caroline Lilleholt 
Elisabeth Nordenbæk 
Christensen 
Emilie Lund-Madsen 
Emily Sofie Rosenmeier 
Felix Grønlund Pedersen 
Fie Mille Berry Krog 
Frederik Alexander Thrane 
Frida Nygaard Ulrichsen 
Johanne Risum Schiermacher 
Katrine Amalie Birkekær Enevoldsen 
Lærke Christine Clausen 
Mads Due Beyer 
Magnus Blomberg 
Nicoline Stærke Jensen 
Nikolaj Toft Andersen 
Rasmus Grønbek Bager 
Sarah Juhl Andersen 
Sigurd Lillesø Skjoldaa Kempf 
Søren Rodahl Thisted 
Teodor Büchert Brynildsen 
Victor Vedel Kruse 

Adrian Shirazi Rasmussen  
Anders Strøm  
Andreas Aa  
Anton Martin Danvig Lydolff  
Asbjørn Eggert Gravergaard  
August Wihlborg Sørensen  
Benedichte Allsø Jensen  
Cathrine Bonderup Jensen  
Cecilie Reinberg Nielsen  
Christian Steen Kristensen  
Emma Wistrup Christophersen  
Erik Duelund  
Helena Victoria Bülow  
Ida Krog Nielsen  
Juliane Kathrine Nørgård Andreasen  
Juliane Riber Eggers  
Klara Hakmann Vesterlund  
Mads Sindet Beck Haurand  
Natasja Rosford Tranberg  
Nicolai Jarl Zeeberg Møller  
Pernille Thejlade Henriksen  
Peter Overgaard Rodin  
Sara Vilby  
Viktor Hjelm Lefevre  
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Alexander Vittrup Andersen  
Andreas Aunsholt Boving  
Caroline Stokholm Rützou  
Christian Emil Gjerstorff  
Clara Schmeltz Vorgaard  
Elisabeth Mikulska Sidenius  
Emil Grønvald Horstmann  
Emilie Sand von Spreckelsen  
Emma Marie Isbrandt Lismann  
Frederik Elvang  
Frederik Mathiesen Ohnemus  
Freja Ryehauge  
Ida Brink Mouritzen  
Jakob Thingholm  
Julia Røssel Kampmann  
Kimmie Kjær Tvergaard  
Laura Cecilie Wulff Jensen  
Mathias Bæk Nørager Rasmussen  
Mohammad Ali Raza Qaiser  
Nanna Krag Sundwall  
Noa Ludvigsen  
Rikke Bro  
Sofie Elgaard Anthoniussen  
Victor Frank Bruun  

Andreas Gommesen 
Andreas Loui Vester 
Asta Guldager Jørgensen 
August Viktor Kirkebæk Madsen 
Carla Marie Røge Østergaard 
Cecilie Dam Duelund 
Frederik Amstrup 
Frederik Lindegaard 
Frederik Holm Strøm 
Isabella Møller Laursen 
Jonas Jensen 
Julie Vinther Jonasson 
Karoline Rask Hamm 
Kristoffer Østergaard 
Lea Holtved Christiansen 
Magnus Schou Jørgensen 
Michelle Hoang 
Natacha Pilegaard Rasch Nielsen 
Pernille Christiansen 
Rasmus Alexander Damm Thyssen 
Rebekka Holm Ditlevsen 
Silje Andersen 
Siri Salling-Jensen 
Viktor Johan Hedam Nørregaard Hansen 

9. A 2014/15
Klasselærer Annette Hjort

9. B 2014/15
Klasselærer Dorte Buchhave Vollmond
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9. C 2014/15
Klasselærer Niels Christian Keinicke

10. A 2014/15
Klasselærer Sven Nymann Pedersen

Amanda Therese Pauli  
Barbara Vibe Vorre-Grøntved  
Caroline Ziegler  
Christoffer Markvardsen  
Christoffer Buk Didriksen  
Ditte Marie Gråskov  
Ida Thorup Bromark  
Jarl Vesterholm Jensen  
Jonathan Gregers Dalby  
Jonathan Patrick Pedersen  
Kasper Ruotsalainen Hansen  
Lizette Athene Kjær  
Lukas Ellemose Andreasen  
Maja Louise Frederiksen  
Maja Winther Knudsen  
Mathilde Buekjær Pilemann  
Mikkel Bach Eriksen  
Nanna Witek  
Oliver Lykke Hansen  
Philip Klitgaard Pedersen  
Rasmus Egelund Jensen  
Sara Niamh Reehof Roche  
Sarmad Abood  
Viktor Heins Schaarup  

Adam Paul Findlay  
Asger Brinkløv Sarkel  
Cecilie Hyllekvist Gregersen  
Daniel Ermegaard Barbisan  
Emilie Martine Götke-Hansen  
Frederik Ibsen  
Frederikke Kirkebæk Madsen  
Jannik Anders Borregaard Jensen  
Jeanette Baad Rasmussen  
Jonathan Christian Ahlehoff Døhlie  
Josephine Hauge  
Julie Heldarskard Sørensen  
Kamma Iess Stigkjær Jacobsen  
Kristopher Robert Nissen  
Lilaas Ahmed Hussein  
Mads Gammelgaard  
Mads Greve  
Mark Langkilde  
Martin Stolzenbach  
Oliver Melin-Damsgaard  
Sebastian Grarup Strand  
Sebastian Juul Knudsen  
Simon Hedengran Kristiansen  
Sophia De Vallier  
Ulrikke Christine Bro Hofbauer  
Victor Eckmann Lindbjerg Nielsen  
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Albert Jonathan Ømark Ankerstjerne  
Anna-Mary Aage Hansen  
Asger Demant Olin  
August Büchert Brynildsen  
Camilla Simone Højmark  
Cathrine Wackerhagen Pallesen  
Christian Demant  
Christian Nis Clausen  
Frederik Wagner Madsen  
Freja Sveistrup Andersen  
Isabel De Vallier  
Jeppe Broe  
Julie Lykkegaard Thura  
Kalle Thobo-Carlsen  
Kathrine Marie Møller Hjortebjerg  
Kristoffer Schultz Jensen  
Lina Lyndorff Møller  
Mads-Magnus Krarup Harder  
Martin Hjorth Pedersen  
Mathilde Nielsen  
Mia Rosa Skov Jakobsen  
Mikkel Toft Andersen  
Rasmus Helsted Jakobsen  
Simon Kaldau  
Victor Georg Stokkebye Gertsen  
William Oliver Stubbe Arboe  

Alexander Toft 
Anders Ørsø Kristoffersen 
Baran-Utku Cetin 
Camilla Nymark Christgau 
Cecilie Falck Schmidt 
Christian Haller 
Eline Fugl Holler 
Fie Bangsø Fahlén 
Frederik Dall Klitgaard 
Frederikke Lyth Simonsen 
Frederik Palle Hansen 
Freja Victoria Ingeman Olsen 
Kristine Wenck von Wenckheim 
Louise Agnete Obbekjær 
Mark Bjørndal Kristiansen 
Mathilde Lilleholt 
Mathis Keinicke 
Mia Rytter Jakobsen 
Naja Maria Hunniche 
Ole Strøh Hvidkær 
Oliver Frusciante Hejmann 
Oliver Hodal Kristensen 
Peter Sigbart Bøggild Lyngbye 
Rasmine Ketty Kroløkke Pedersen 
Rasmus Heibøll Vous 
Tóri á Steig Krúnufjall 

10. B 2014/15
Klasselærer Jesper Stensgaard

10. C 2014/15
Klasselærer Marianne Kærslund
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Vedtægter
www.giersings.dk

Hvor går 
eleverne hen?
www.giersings.dk

Tilsynsplan
www.giersings.dk

Om 10. klasse
www.giersings.dk

Indmeldelse
www.giersings.dk

Skolepenge
www.giersings.dk

Feriekalender
www.giersings.dk

Fagenes timetal
www.giersings.dk

Skoleskemaer
www.giersings.dk

Skolefritids-
ordningen
www.giersings.dk

Giersings Realskole
- En visionær og moderne privatskole
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Fagenes timetal
www.giersings.dk

Giersings Realskole
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