
 

Udskolingsindblik  
Velkommen til Hellerup Skoles digitale nyhedsbrev fra udskolingen - uge 43 2019 

I dette nummer kan I få indblik i: 

• 7. klassernes oplevelser med at starte i udskolingen 

• 8. klassernes arbejde med Romantikken 

• 9. klassernes skolerejse til Berlin 

• Det fem-årige holds undervisning af 3. klasserne 



7. klassernes start i udskolingen  

 

Da vi efter sommerferien, mødtes, for første gang på overetagen, havde vi hver især nogle 

forventninger. Gode, som dårlige. Nogle af os glædede os, mens andre var skrækslagende.  Men 

ingen af os vidste præcis hvordan det skulle blive. Ingen af os havde været her før. Vi var alle i 

samme båd. Så det var bare at følge strømmen, og se hvad der ville ske. Det var i hvert fald vores 

motto, da skoleåret startede. Livet i udskolingen kunne da ikke være ret forskelligt fra hverdagen på 

mellemtrinet. Eller kunne det? Ville undervisningen mon blive sværere? Flere lektier? 

Mere intensiv skole?  

 

Vi var alle nervøse, men nu, to måneder efter, er det der virkede så stort, blevet til hverdag. 

Forventninger, og gætværk, er blevet til viden, og nervøsiteten er blevet til spænding, på dagen der 

kommer. Men der er klart nogle forskelle man har skullet vænne sig til. Nye fag, nye fagord og nye 

undervisningsmetoder.   

En af de nye ting vi har skulle vænne os til, var naturfag. Biologi, fysik og kemi, og geografi. Helt nye 
fag, som disse indebærer også helt nye fagord, og udtryk, som vi stadig skal lære at kende.   

 Den første uge efter sommerferien, indebar samarbejdsøvelser, cykelture, og pasning af slanger. En 

uge som denne hjalp os med at finde sammen som klasse, og som årgang efter en lang sommerferie, 

og med at vænne os til sammenholdet, som en hel årgang, og ikke tre individuelle klasser. Generelt, 



er udskolingen meget anderledes end mellemtrinet, på det plan. Alt undervisningen er parallellagt, 

hvilket også gør det nemmere at danne venskaber på tværs. Vi har, som årgang, allerede været 

meget blandede efter dannelsen af de nye klasser i starten af femte, dette var også med til at ryste 
os sammen og give os en god start på de år som skulle komme i udskolingen.    

Derefter begyndte vi den såkaldte “rugbrødsundervisnig” som er det vi ville betegne som normal 

skole.  Men der var planlagt et par fordybelsesdage ind i mellem. Disse var også noget nyt i forhold til 

hvad vi var vant til. I udskolingen er der generelt mange flere ting, som man selv skal styre. Lærerne 

stoler generelt meget mere på én, hvilket gør det muligt at have udgangstilladelser, hvilket vil sige at 

vi kan forlade skolen i frikvartererne. og at have fordybelsesdage, hvor vi arbejder hjemme. Her skal 

vi selv vælge hvordan vi vil bruge vores tid, og selv styre det, og sørge for at vi får lavet opgaverne.   

 

Det med at arbejde selvstændigt er i det hele taget meget nyt for os alle, og det var ikke noget vi 

gjorde ret meget ud af på mellemtrinet. man kan forestille sig at det kan være ret hårdt for dem som 

har støttet sig meget op af lærerne, og det er det nok også... men på samme tid er det rart blive 

stillet op mod en opgave og selv skullet løse den. Det betyder ikke nødvendigvis at lærerne ikke vil 
hjælpe dig, men bare at du skal kunnet selv.   

  

Vi har været på udskolingen i to måneder, og har allerede lært en masse.   

En masse om fællesskab, selvstændighed, samarbejde, faglighed og en masse andet, som vil hjælpe 

os gennem vores år her i udskolingen.   



8. klassernes arbejde med Romantikken 

 

Spørgsmål besvaret af Jens, Noora og Per 

1)    Hvad er Romantikken? 

Romantikken er en litterær tidsperiode, der varede fra år 1800 til år 1870. I Danmark var det en 

meget hård periode, da vi bl.a. tabte Napoleonskrigene og derfor gik statsbankerot. I romantikken 

fokuserede man derfor primært på alt det skønne og idylliske, fordi det var en meget dårlig tid. Man 
kunne vise alt det positive i fx kunst, historier eller digte.  

2)    Hvorfor skal I egentlig lære om Romantikken? 

Romantikken var en meget stor og vigtig tidsperiode for Danmark, da vi havde mange nederlag og 

tab. Derfor er det vigtigt at kende Romantikken, så vi ved noget om Danmarkshistorien. Vi kender 

også mange store forfatter, som eksploderede i popularitet under Romantikken som fx, N.F.S. 
Grundtvig, H.C. Andersen eller Adam Oehlenschläger   

3)    Hvor længe har I arbejdet med forløbet i dansk? 

Vi har i alt arbejdet med romantikken i 3 uger.  

4)    Hvordan har I arbejdet med Romantikken? 



Vi har arbejdet klassevis på tre forskellige værksteder, hvor vi fik et større indblik i Romantikken. Det 

var værksteder om naturromantik, nationalromantik og Biedermeier. Vi har i grupper lavet 

fremlæggelser for klassen om en tekst fra Romantikken, og vi har hver især lavet en skriftlig 
billedanalyse af et maleri fra perioden. 

5)    Hvilke elementer af Romantikken finder I mest interessante og hvorfor?  

Det, vi fandt mest interessant under forløbet, var romantismen. Romantismen var en strømning 

under Romantikken, der skiller sig meget ud fra Romantikken, fordi man beskrev tingene mørkere og 

mere erotisk.    

6)    Hvad kan I bruge jeres nye viden til? 

Når vi fx analyserer digte, billeder eller tekster, kan vi bruge vores nye viden til at se, om der er nogle 

romantiske træk i det, vi analyserer. På den måde har vi en større viden omkring analysering og 
genretræk inden for digte, billeder eller tekster.  

9. klassernes skolerejse til Berlin 

 

Vores studietur til Berlin 2019 
-Karla 9.blå, Emilie 9.blå og Olivia H. 9.gul 

D. 9. september kl. 8:00 var der afgang fra Hellerup Skole mod Berlin. En bustur hvor vi alle var glade, 
spændte og glædede os til en uge med en masse gode oplevelser sammen.  

Der var mange spændende faglige inputs på turen og det første vi skulle var et besøg på 

Sachsenhausen, en koncentrationslejr nord for Berlin. En oplevelse der satte alle vores liv lidt i 

perspektiv.  



På turen boede vi på et rigtig fint hostel i bydelen Kreuzberg, en god base i et dejligt område, midt i 
Berlin. 

Vores kulturelle oplevelser var fordelt på de 3 dage. Vi fik bl.a. en rundvisning på et stasifængsel og 

det jødiske museum og den sidste dag var vi på en cykeltur igennem Prenzlauerberg, endnu en bydel 
i Berlin. 

En af dagene i Berlin blev sat af til at vi skulle over og besøge en tysk skole som hedder ”Nelson 

Mandela Schule” På skolen bliver der både talt engelsk og tysk flydende. Ideen var at få snakket 

engelsk med en masse unge på vores egen alder. Det var både spændene, grænseoverskridende og 
sjovt på samme tid.  

  

Udover det fik vi en masse fritid hvor vi havde mulighed for at udforske byen på egen hånd. Mange 

brugte tiden på at shoppe i Berlin mitte, få rundvisning på det Olympiske stadion og ikke mindst 

spise en masse god mad. 

Vi har både lært os selv og hinanden meget bedre at kende på turen. Det har været udfordrende, 
men også sjovt at være på egen hånd i Berlin.   

Alt i alt en fantastisk tur der generelt har skabt bedre fælleskab og nye sociale relationer på vores 
dejlige årgang. 

  

Tusind tak til vores skønne lærere for at arrangerer og brugt så meget energi og tid på denne 
uforglemmelige studietur!  



Det fem-årige holds undervisning af 3. klasserne 

 

Eleverne på 3. årgang har i september måned beskæftiget sig med plastik og plastikforurening, og de 

har indsamlet en masse plastik langs kysten ved Hellerup Skole. Men hvad er plastik, er der forskel 

på plastik og hvis der er, hvordan kan man så skelne de enkelte plastiktyper fra hinanden? Det ville 
eleverne på 3. årgang gerne have nogen til at svare på. 

Den udfordring tog eleverne fra det 5-årige naturfagshold på 8. årgang op. Eleverne brugte to 

moduler på teori og informationsindsamling, forskellige kemiske analysemetoder og forberedelse af 
selve præsentationen for eleverne fra 3. årgang. 

Præsentationen blev delt i to, så alle elever fra 8. årgang fik chancen for at fortælle og vise de 
forskellige analyseteknikker. 



 

 


