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Naturklassen 

Naturklassen oplever mange ting.  
Både i klasseværelset med bogstaver, tal 
og fysikforsøg, tryl og bag og bier - men 
også ude med dyr, natur og trolde. 
Nu har Naturklassen sin egen jolle. 



Naturklassen 



Kreaklassen 

Kreklassen har haft et godt skoleår 2020-2021.  De fire elever og deres lærere 
har udforsket Boserups mange dyr og fordybet sig i naturfag, dansk, engelsk, 
matematik  med både studier og mange forsøg.  De har også bygget et terrari-
um. Klassen har nogle kunstnere, som udtrykker sig i maleri og collage.  
Kreaklassen invitere hele stedet til et lille marked udenfor, hvor de solgte deres 
malerier, kager og hjemmelavede lys. 



 

STU-klassen 
STU klassen er glade for at være ude i det fri. 
Hele året har klassen plejet Boserups park - 
slået græs, skåret kanter, fejet og blæst blade 
og repareret havemøbler . De har også hjulpet 
med at skære de døde æbletræer ned og køre 
dem væk. 
STU klassen tog til Bornholm, så snart somme-
ren var over landet. Her så de Hammershus, 
Opalsøen, Due Odde og boede på camping i 
stort telt. De fik også hilst på en indfødt born-
holmer, nemlig Irenes søster, Elise. 
Jonas og Helena har fulgt undervisning i dansk 
og engelsk og været til prøve. 



Fremtidsklassen 



Fremtidsklassen 

Skoleåret i Fremtidsklassen 
2020-2021  har været præ-
get af  Coronarestriktioner. 
Da vi ikke har kunnet tage 
på så mange af vores ons-
dagsudflugter, har vi brugt 
naturen og det, at vi bor 
midt i skoven. Undervis-
ningen udenfor  var en 
fornøjelse. 
Elever og lærere har arbej-
det målrettet med studier 
og sluttet godt af med ek-
samener i engelsk, dansk 
og matematik. 
 
Vi har også gennemført 
Sommerteater og indspil-
let vores stykke Den Lille 
Prins. 
Det forunderlige eventyr 
handler om den lille prins, 
der på sin dannelsesrejse 
rundt i universet lærer 
kærligheden, livet og dø-
den at kende. Han søger 
hjælp til at redde sin rose 
og finder ud af, at voksne 
er mærkelige. 
Historien handler om om-
sorg for de nære ting.  
Vi hører mange kloge bud-
skaber, f.eks. disse:  
 
”Det er kun med hjertet, 
man kan se klart” og  
 
”Det væsentlige er usynligt 
for øjet”.  
 
Stykket  bliver vist som 
film på skoleafslutningen. 



 

 

Ud i det fri 

Garden farm 

Weekendaflastningen UD I DET FRI har 
haft  et år med to nye lærere, en ny 
kammerat i gruppen og farvel til to af 
de ældste elever, som skulle på efter-
skole. 
Vi har benyttet skoven og legeland, 
dyrene og pandekagerne, og vi var 
endda i teatret og se ”Mr Scruge” og 
”Robin Hood”.  Kaninerne, hundene og 
jeopardy hitter stadig hos børnene. 

Boserup har et lille havelandbrug. Vi 
har pløjet og gødet tre lange bede og 
rejst to drivhuse. Her har vi plantet 
jordbær, salat, løg, porre, rødbede og 
gulerod, kartofler og ærter. Desuden 
har vi bærbuske og blomster. 

Rundt om hele Boserup har vi plantet 
et bælte af vilde blomster. Det er 
godt for vores bier. Vi har udvidet fra 
4 til 7 bistader, og alle familierne har 
det godt. 


