
Kalender for sommeren 2020 i Boserup: 

Onsdag den 24.6. kl. 17 - 20:  Skoleafslutning for lærere, elever og forældre. Taler, sange, beviser, mad fra grill, kage mm 

Tirsdag den 10.7. - 17.7.:  Sommerlejr i Boserup (se plakaten ovenfor) 

Mandag den 10.8. kl. 10:  Skolestart 

VI ØNSKER ALLE EN DEJLIG SOMMER! 

   Irene er vores ALKA-LÆRER 

Weekendskolen påvej til havnen 
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I dette nummer: 

 

- Digt om Corona 

 

- Børn med særlige 
behov er velkomne 

 

- Vi beskytter jorden 

 

- Udstillingen på   
Boserup 

 

- Digitalt sommer-
teater 

 

- Skulpturerne fra 
Zimbabwe 

 

- Sommerlejrnyt 



Digt om Corona 

 

 

J 

 

Svanerne sejler på fjorden 

dykker efter grønt 

kender ikke til Corona 

det gør hestene heller ikke – eller Luna 

Vi savner vores venner 

Vi savner at sidde på café 

At spise en kebab hvor man må sidde i varmen 

og sludre med kebabmanden 

Vi savner svømmehallen, shoppeturen, frisøren 

Vi lever med uvisheden 

og chancen for at blive næste smittede 

Vi ved hvordan vi skal gebærde os 

Vi passer på os selv 

Vi passer på hinanden 

De gamle, de svage 

Vi bliver gode til at finde løsninger 

og få rørt os 

Vi rører ved vores nærmeste 

Vi spiser og mødes med de samme få 

Vi lever  

Verden er forandret 

Vi ved det og vi skaber liv i forandringen 

Så det kan godt blive ved 

Vi lever i forandringen 

Med hinanden - 

sammen  

og på afstand 

       

Puk, 27.04.2020 

Vores skole i fuld vigør 

Sædvanlig snak, kram, kaffe og muntre ord til 

Frikolens elever, til hundene, hestene 

Vi kigger op på knopperne i træerne 

Vi nyder anemonerne som ligner et tæppe i grønt og hvidt 

Studierejserne er planlagt – billetter er købt 

Vi skal til Italien, Tyrkiet og Rømø 

Vi skal køre, flyve, bade og bo sammen 

Bom. 

Èn spiser en flagermus på et marked 

i Wuhan – og hoster 

Verden ændres – kineserne bliver syge 

De må ikke rejse – de må blive i landsbyerne 

Verden ændres – men stadig rejser folk med fly 

som de plejer – på ferie, på messe, på ski 

Bartenderen i Østrig var syg 

flere blev syge og tog sygdommen med hjem 

Hoste, feber, lungerne lukker – nogle dør! 

Verden ændrer sig – vi hører på nationens doktor og leder 

Vi hører – vi snakker – vi forstår – vi tager aktion 

Vores skole ændrer sig 

Kram erstattes af albuehilsen 

Smil bliver varme og hånden kold af sprit 

Meget sprit 

Meget sæbe 

2 meters afstand 

Sine helt egne blyanter 

Elever og lærere går i skole 

men ikke i samme lokale, ikke i samme hus 

Vi mødes og ses på en skærm 

vi tjekker email og skriver og sender 

Verden er forandret 

Vi kan mødes igen 

I samme lokale, ved samme bord 

2 meters afstand 

Meget sprit 

Meget sæbe 

Mad i indpakning 

Ture i skoven Bøgen har lagt et fint lysegrønt flor 

over trækronerne 

Boserups Skulpturpark  
Fremtids 

Her er Roskilde Friskole i ”Den Lille Prins” 2016 



 

 

Sommerteater - digitalt - 2020 
  Et af højdepunkterne i vores programmer er 

Sommerteater i Juelsminde. Hvert år – siden 
1985 – har Tvindskolerne mødtes til et stort ar-
rangement i Sportshallen i Juelsminde, som er 
bygget om til teatersal med stor scene, lys, lyd 
og plads til 500 elever og lærere som publikum-
mer. 

I år – 2020 – er det helt anderledes. For første 
gang skal vi sidde i vores sal hjemme og se teater 
på storskærm. 

Vi har alle leveret et stykke, som vi plejer – men 
det er optaget som film. Alle filmene bliver lagt 
op, så vi kan se dem simultant på vores 20 skoler 
og votere og høre kommentarer. 

Skolerne i Boserup har produceret et H.C. Ander-
sen stykke, som hedder ”Det er ganske vist”. Vi 
har lavet hånddukker af høns, ugler og duer og 
flagermus. I vil få det at se, når vi mødes den 24. 
juni kl. 17 til skoleafslutningen! 

Her er Roskilde Friskole i ”Den Lille Prins” 2016 

Elever med særlige behov er velkomne  

 

Lærerne på Boserup deltog i et onli-
ne kursus om PDA. Det er en profil 
under Autisme Spektrums Forstyrrel-
ser og betegner, at barnet har eks-
tremt kravafvisende adfærd. 

Vi har fået nogle elever, hvor denne 
profil passer. Det stiller krav til pæ-

dagogerne og lærerne, som skal arbejde med stor finesse, 
tålmodighed og omstillingsparathed. 

Her er nogle retningslinjer, vi har fundet frem til i arbejdet 
med børn, som er kravafvisende i deres adfærd: 

- Læreren og eleven opbygger relation 1:1 
- Vi indretter en lille skolestue med bløde møbler og sko-

lemøbler 
- Vi bruger dyrene og naturen hver dag 
- Vi bruger vores kreativværksted 
- Vi ved, at det der duer i dag, måske ikke duer i morgen 
- Velkomsten er vigtig og skal nøje planlægges 
- Samarbejdet med forældrene er vitalt 

Vi holder mange møder i teamet omkring vores elever med 
PDA. Vi får også supervision fra skolepsykolog. Vi lærer af 
vores fejltagelser og sejre. 

Vi er ved at skaffe flere dyr til skolen. Eleverne var med til at 
købe 4 kaniner og et smukt bur. Vi laver nye indhegninger til 
kælegrise og får og vi skal have 2 islænderheste, som vi kan 
lære at ride på. Sarah Assenbjerg er vores nye pædagog og 
ridelærer, og hun skal passe dyrene sammen med eleverne. 

Vi er ved at udvikle flere klasser på friskolen: Naturklassen for 
4 elever på 7-10 år, Kreaklassen med 5 elever i alderen 7 – 15, 
Fremtidsklassen med 9 elever som tager 8.-9.-10. klasse, STU-
klassen med 3 elever på den Grønne Linje og Værkstedslinjen. 

 

 

 

 

 

  

 

PDA er ikke en diagnose, men en profilbeskrivelse 
af et barn eller en ung.  

Det er oftest børn, som både har en autisme - og 
angstdiagnose. De er rammeunddragende, og der 
er behov for en særlig behandlingsindsats, der 
kræver stor smidighed og fleksibilitet fra det pæ-
dagogiske personale.  

 

Vi opfatter ikke PDA som en ultimativ tilstand. 
Vi mener, at børnene afviser den undervis-
ning, som skolesystemet indtil videre har 
tilbudt dem. De er ofte blevet overbelaste-
de og har udviklet angstrelaterede sympto-
mer.  

Vi tror på, at vi sammen med barnet/den unge 
kan finde frem til, hvordan barnet/den un-
ge bedst muligt opnår udvikling.  



    Fokus på klima….. 

Vi passer på jorden 
 

 

     Løsningen er under vores fødder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 milliarder tons CO2. Det er så meget kuldioxid, vi men-
nesker pøser ud i atmosfæren hvert år. På blot 100 år har 
menneskearten formået at ændre så dramatisk på jordens 
klima og biosfære, at vi ikke har set mage siden kometreg-
nen i Juratiden og istiden for 40.000 år siden. Det kritiske 
punkt er overskredet. Allerede for 50 år siden kom de før-
ste udmeldinger fra klimatologerne om, at 350 ppm var 
grænsen. Altså 350 partikler pr. kubikmeter. 350 CO2 par-
tikler. Vi har i mellemtiden fortsat afbrænding af kul, olie, 
gas og brændstof, og CO2 raten er kommet op over 400 
ppm. Videnskaben er enige: Der er ikke tid til flere diskussi-
oner om, hvorvidt Klimaforandringerne er menneskeskab-
te – det er de - og det er os mennesker, som skal tage akti-
on for at vende kurven nedad. Vi ved alle, at vi er oppe 
imod store kræfter. Markedskræfter, som ikke viger en 
tomme i jagten på den næste profit. Men vi ved også, at 
mange bække små kan gøre en stor å. 

På Boserup vil vi tage aktion og blive én lille bæk. Vi vil 
dyrke grønsager og blomster. Vi vil holde dyr og bier. Vi vil 
holde skoven omkring vores skole. 

Ole og Alex ser til vores 4 bistader.De lever—vi har høstet første gang 

Kenneth i vores drivhus. 40 højbede er i fuldt flor.  

Led efter bidronningen.   
Hun er mærket med grøn. 

 

 

 

 

Da Tivoli og Zoo ikke åbnede, blev Boserup Skov et 
tilløbsstykke! 

Skoven, fjorden, Midgårdsormen, sheltrene, bål-
pladserne, mountainbikestierne og lerskrænten 
tiltrak hundredvis af skovglade gæster hver week-
end, og vi besluttede at berige deres besøg med en 
fin udstilling. 

Det blev til 4 plancher om Sanatoriets historie fra 
1900 til 1940, hvor over 10.000 patienter blev helt 
eller delvist kureret for tuberkulose og 6 plancher 
om Skolerne i Boserup – Roskilde Friskole, Den Lille 
Efterskole, Aktivkollegiet, STU, Weekendkolonien og 
en fælles skoleplanche. Vi er i gang med at lave 
yderligere 2 plancher om vores skulpturpark med 
”Friends Forever”- stenskulpturer fra Zimbabwe.  

     

Kom og se vores nye udstilling  

Kig forbi Boserup : 

Skolerne - stedet med 
de mange talenter 

Skoven - god plads, 
mange legemuligheder   
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