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Den 12. august var dagen, hvor vores 10 elever mødte 

spændte op og blev budt velkommen af lærerne og pæ-

dagogerne på Roskilde Friskole, Dannie, Martin, Lea og 

Irene. Desuden kom Mikkel og Emil i gang med deres pro-

gram sammen med Margherita og Gob  og STU´erne 

mødte deres  lærere, nemlig Marianne, Riis og Bo. 

Der blev gennemgået planer og studieplaner og ugens 

program med indlagt kanotur og sport blev præsenteret. 

Roskilde Friskole har fået nye elever i klassen, så kanotu-

ren var en god ryste-sammentur. Mølleåens rolige vand, 

glæden over naturen, strømmen og vinden og oplevelsen 

af, at skulle fremad ved fælles kræfter berørte alle ude i 

kanoerne. Smil og energi fik frit løb. 

Der skulle ikke blot prøves kræfter i klasseværelset, men 

også i OL-discipliner for at vi kunne møde velforberedte 

op til det store årlige OL stævne i september. Udenfor lød 

heppekor og latter, da elever og lærere spillede bold, 

dart, bordtennis og løb om kap. 

Mikkel på 7 år var glad for at komme i skole igen. Det er 

dejligt for Mikkel at gå ture i skoven med hundene og 

fodre høns.  

Mikkel leger også tryllekunstner og har fået nogle tricks 

af Ole, som er vores store tryllekunstner i Boserup.  

Emil var glad for gensynet med hestene og for dagens  

alsidige undervisning. 

Skoleåret er startet 

Ole Tarp er biavler. Her holder Ole foredrag i Tirs-
dagscaféen på Boserup. Ole har arvet sin passion 
for bier fra hans far, som var lærer og biavler i 
Jylland. Ole har 4 bistader nede i æbleplantagen. 

Ole fortæller om bierne: 

Bierne er organiserede i grupper omkring en dron-
ning. Dronningen er den eneste af hunbierne, 
som kan lægge æg. Alle andre arbejdsbier skal 
hente føde, nemlig pollen og nektar fra blomster-
ne i området. Bierne flyver op til 3 km ud efter 
føde, som de vender hjem til bistadet med og 
lægger ind i deres voksplader. Bierne har selv 
bygget pladerne op med sekskantede rum, hvor 
nektaren, honningen bliver lagt ind som lager af 

føde til vinteren.  

Ole har slynget pladerne i en særlig håndsvings-

centrifuge og har i år fået 120 liter honning.  

Selvom landbruget i Danmark er blevet aggressivt 
i forhold til pesticider og inddragelse af grøftekan-
ter og hegn, har bierne dog kunnet samle nektar i 
rapsmarker og enge omkring Boserup skov. Men 
økologisk er det desværre ikke, så skal man nok 

til heden i Midtjylland og købe lynghonning. 

Lærerens kæphest 



DMM 
Roskilde Friskole har en undervisningsplatform, som er 

designet til vores elevgruppe. Elever, som står vidt forskel-

ligt skolemæssigt, kan stadig have undervisning sammen, 

blot de logger på forskellige opgaver i DMM – Den Moder-

ne Metode. 

Hvert fag, såsom dansk, matematik, historie, engelsk, 

samfundsfag osv, er  på hvert klassetrin bygget op i em-

ner, oplæg  og opgaver. 

Hver elev har sin PC med DMM platformen installeret 

samt almindelige PC funktioner.  Eleven vælger så en op-

gave fra det fag, der er på planen. Det kan være at svaret 

skal findes på internet eller  - som i matematik - at eleven 

skal skrive udregning i hånden. Læreren følger med i ele-

vens undervisning og og resultater og kan således præsen-

tere klassen for en status hver fredag. 

På Friskolen underviser vi efter princip om 50% studier, 

25% kurser og 25% oplevelser.  Af fælles oplevelser har vi 

haft en dags arbejde i grønsagshaven med at gøre jorden 

efterårsklar. Vi har hentet et læs møbler fra Skydebane-

gård i Nordsjælland, vi har besøgt en øko-farm Hes-

selbjerggård og vi har vundet en samlet 2. plads på det 

store sportsstævne i Tvind, hvor alle fra Boserup var af-

sted i 4 dage. 

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 

Michael Riis fortæller om nye i klassen og 

STU programmet i værkstedet og i parken.  

”Vi har 6 STU elever. De har en Særlig Til-

rettelagt Ungdomsuddannelse.  

Vi har gode traditioner i vores klasse. Vi 

starter med morgenmad og senere har vi 

kaffepauser udendørs. Vi har to nye elever 

og en gammel elev, som er kommet tilba-

ge til os. Vi brugt noget tid på at lære hin-

anden at kende og se, hvad hver enkelt er 

i stand til og gerne vil lære. 

Vi er to lærere. Bo i værkstedet med ma-

skinerne og Riis i parken med bl.a græsslå-

ning. På den måde kan vi dele eleverne op 

og give dem varierede opgaver over ugen. 

Solen skinner og græsset gror. Det skal 

slås – og vi har mange græsområder i Bo-

serup. Vi regner med at slå græs hele ok-

tober med. Så skal vi blæse blade og vi 

kværner også bladene med havetraktoren, 

så de kan formulde. Vi har fået fat i en 

gammel kirkegårdstraktor. Den skal laves. 

Det bliver vores vinterprojekt.” 



 Boserup til OL 2019  

 



Olympiade på Tvind 
OL – et sportsstævne for cirka 600 børn og unge med 

særlige behov og lige så mange lærere, pædagoger og 

selvfølgelig de lærerstuderende fra Det Nødvendige 

Seminarium på Tvind, som er arrangørerne.  

Når vi kigger sport på eliteplan, ser vi tit sammenbidte, 

toptunede atleter, som først smiler når de vinder en 

bold eller en kamp. 

Når vi kigger på OL deltagerne på Tvinds sportsstævne, 

ser vi en hel masse børn, unge og voksne som smiler 

uafbrudt og hygger sig på og ved banerne, i burgertel-

tet, i bussen på vej til bowling, atletikbaner eller svøm-

mehal, mens de løber, spiller og hepper. 

Det er børn og unge med særlige behov, som guides, 

opmuntres, skubbes og heppes på af en hel masse erfar-

ne pædagoger og lærere, som de kender godt hjemme-

fra. 

Alle discipliner – og der er over 60 af dem – er forberedt 

og styret af 60 unge lærerstuderende og frivillige, som 

ankom til OL lejren en uge i forvejen. Hver disciplin har 

sin leder, som skriver deltagerne op med navn og skole. 

Under de to sportsdage, annonceres vinderne (1., 2. 3. 

pladser) på enkeltpersoner og hold på en stor opslags-

tavle ved madteltet. Man kan ikke vide undervejs, hvor-

dan slutresultatet vil blive, men man går efter det og 

står sammen med hinanden om det. Man får flest po-

ints som hold, men som vi ved, ”Mange bække små gør 

en stor å”  - så enkeltdisciplinerne betaler sig sandelig 

også. Det vigtigste er, at man er repræsenteret alle veg-

ne hele tiden, for bare man deltager, får man points. 

Nej, det er ikke eliten, som præsterer, det er sådan set 

ikke engang nogle, som er ret gode til sport – men det 

er en gigantisk organisering og lærernes og elevernes 

jernviljer og sammenhold, som driver værket og får pul-

sen i vejret, gør benene trætte og får smilene helt op i 

øjnene. 

 

 



Zahra, vores socialrådgiver, fortæller: ”Skolerne i Boserup 

deltog i uddannelsesmessen UD I FREMTIDEN  for unge 

med særlige behov og deres voksne i september 2019 i 

Roskilde. 

På messen mødte vi mange unge med forskellige talenter 
og deres familier, vejledere og sagsbehandlere, der alle var 
der for at få inspiration til fremtiden. Det var en fin oplevel-
se at komme sammen med ligesindede skolefolk og blive 
klogere på vores fælles indsigt. At arbejde med unge med 
særlige behov er en balancegang mellem krav, lærdom og 
omsorg. Redskaber, som vi pædagoger og fagfolk kan hjæl-
pe dem fremad med.  
Vi ”netværkede” en del rundt ved alle bordene og alle var 
enige om, at vi i Danmark har noget særligt at tilbyde unge 
med særlige behov – nemlig specialskoler. Anbringelser 
virker og betaler sig – ikke kun for kommunernes kasser, 
men især fordi det styrker mennesker til at få et værdigt liv 
og fremmer oversete ressourcer hos unge og får dem ud 
blandt andre i samme situation i trygge omgivelser. 

 

 

”Jeg skal ud at være ung med de unge”, siger Calle og sæt-

ter sig i bussen med vores elever, som skal til De Unges Dag 

i Næstved. Billederne fra dagen og videoen fra scenen siger 

meget. Der bliver danset. Der er  Wafande, Pharfar, Chaka 

Loveless og Kaka som byder vores elever – Jasmin, Vanessa 

og Naim – op på scenen for at danse. Der er burgere fra Mc 

D. Der er fest og ballade – og helt uden alkohol og stoffer. 

En uforglemmelig dag. Vi kommer helt klart igen til næste 

år! 

De Unges Dag 

 I Boserups bod underholdt Khabat, en af vores tidligere elever 

fra Sommerlejren, som er tryllekunstner. Han gjorde dagen 

ganske særlig for de mange besøgende ved vores stand. I alt 

kom der 3000 gæster til messen i Roskilde Kongrescenter.” 

Ud i Fremtiden   



Vores fantastiske hjerne 

 

Puk refererer forelæsningen med Peter Lund Madsen og 

Anne Skov, så vi alle forstår noget mere om autisme. Vi var 

5 lærere fra Boserup til foredraget. 

Mennesket kan samarbejde 

Først så vi et billede af en melorm. Peter Lund Madsen 

fortæller om den på sin lune måde. Melormen kan ikke 

tænke. Den kan tage stilling til om den vil rulle sig sammen 

venstre om eller højre om. Fasanen. Den har en lille hjerne. 

Den er lige så klog (eller dum), når den bliver født, som når 

den dør. Hunden. Nu kommer der andre mentale boller på 

suppen! Hunden kan lære af erfaring. Den kan lære, hvor-

dan den skal opføre sig for at få godbidder. Aber laver det 

samme som for 100,000 år siden – de har ikke været i 

stand til at udvikle sig. 

Mennesket derimod er en unik art i dyreriget. Mennesker 

samarbejder. Mennesker er sociale væsner. Mennesker har 

mistet deres uskyld. Vi ved, at vi skal dø. Det gør os til tider 

ensomme. Vi kan regne ud og planlægge vores liv. 

Menneskehjernen skal fungere til perfektion, for at vi kan 

leve sammen. Der skal ikke megen afvigelse til, før andre 

reagerer på vores adfærd. Psykiske lidelser kan man sige, 

er noget mennesker har opfundet. Måden at diagnosticere 

psykiske lidelser på går efter nogle fælles kriterier. 

Vores vigtige hjernefunktion er vores opmærksomhed. 

Menneskers hjerner tænker i mønstre. 

Mennesker har en evne til at gå op i ting. Motivation som 

drivkraft. At kunne se ind i fremtiden. 

Derudover har mennesker ustyrlige følelser. Uro, angst. De 

følelser var livsnødvendige for os i stenalderen. Nu om da-

ge flakser et overskud af disse følelser rundt, og vores 

angst niveau er for højt. Det udspiller sig både i krop og 

bevidsthed. 

Hjernen skal have sukker og ilt for at fungere. Hjernen skal 

slappe af. Hjernen arbejder hele tiden. 24/7. Stenalder-

menneskene havde meget ventetid. Tid, hvor hjernen selv 

bestemte, hvad den ville beskæftige sig med. Mennesker 

har svært ved i lang tid at koncentrere sig om én ting. Man 

skal træne sin hjerne i at kede sig. 

 Idag er der kamp om vores opmærksomhed. Det betyder 

et kvalitetstab og vores tanker forringes. Selv i vores søvn 

forstyrres vi. Vi behøver at komme ned i REM søvn 4 gange 

i løbet af natten, for at få det fulde udbytte af søvnen, som 

er med til at styrke vores hjerne til indlæring, opmærksom-

hed og kreativ tænkning. Det tager 8 timer. 

Menneskers hjerner udvikler sig indtil vi er midt i 20érne 

Anne Skov  – som har Aspergers syndrom og ADHD – for-

tæller om Autisme / Aspergers: 

Autisme er ikke synlig. Autister har svært ved ændringer. 

Autister føler sig magtesløse overfor krav fra omverdenen, 

og for hende var det en hjælp at få en støtteperson hver 

dag, til at få styr på sine aftaler og organisere sin tid. Auti-

ster skal have faste og regelmæssige rammer og den rette 

støtte og forståelse. Autister tager ting for pålydende. 

Alt det skal os der arbejder sammen med folk i det autisti-

ske spektrum (også Asperger) vide noget om. Vi vil kunne 

få mere gavn af hinanden, og hjælpe hinanden til fremgang 

i stedet for frustration overfor hinanden. 
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Roskilde Friskole  

Lidt om begivenheder i det næste kvartal: 

 

Oktober: Danmark på kryds og tværs 

 

12. - 20.10  Efterårsferie 

                   Folkeeksamen 

 

November:   Alverdens kunst og kultur 

 

2. - 3.11         Byggeweekend i Boserup 

12.11             Efterårskoncert 

18. - 21.11     Forældrekonsultationer 

25. - 29.11     Brobygning / Praktik 

 

December: Solidarisk Humanisme 

 

9. - 13.12       Terminsprøver 

20.12              Folkeeksamen og  

                       Juleafslutning 

 

Ledige pladser på Weekend-

aflastnings-tilbuddet    

UD I DET FRI 

Vi har åbent hver anden 

weekend i ulige uger. Kontakt  

Lene Colding : 22682859 


