
 

AKSOM ARAPPORTERING 2020  
Partnerskab Allerslevskole og Sagnlandet Lejre nu med fosterbørn, der er kommet i 5.klasse 

2 Fase i fosterskabet (adoption) 

Corona-bølgen, der rullede hen over det danske land, forsøgte også at sætte en dæmper på årets 
aktiviteter. Vi har i 2020 været udfordret på projektet pga. COVID 19, har dog afholdt et planlægningsmøde 
og havde derudover kontakt med hinanden via telefon og mail.  
I maj var der planlagt et lejrskoleophold i vikingeområdet Ravnebjerg, i foråret blev skolen lukket ned og 
vores lejrskole måtte aflyses.  
Heldigvis kunne vi flytte opholdet til uge 36 i september.  

Her kommer nogle nedslag af årets begivenheder 

Et besøg i Båldalen 

I sidste uge før sommerferien drog vores fosterklasse sammen med hele mellemtrinet til en dag i Båldalen. 
Der er Sagnlandet Lejres oldtids eksperimentarium. Helt hjemmevant tog eleverne Båldalens nye rammer 
til sig. Der blev hugget brænde, gruttet korn, bagt brødkiks, stegt pølser og så var der også tid til en tur i 
stammebådene. Det kræver samarbejde og balance og for nogle også mod, hvor de lige skulle overkomme 
en frygt fra sidste gang, hvor rumpen var blevet vådt og de gik på grund i sivene. De havde en dejlig dag i 
godt samvær. 

Som rejsende viking på lejrskole 

Allerslevfolket kom som de rejsende vikinger, med stor oppakning og et fint farvel ved lågen med forældre, 
for at færdes i to dage og en overnatning i teltområdet, der ligger lige og skotter sig ved Kongehallen. 11 
drenge og 11 piger og 2 voksne skulle fordeles i soveteltene. Der blev tilberedt nogle måltider vikingemad 
og der kom gang i snitteknivene. Klassen havde en rigtig god lejrskole, hvor børnene fik lært at lave 
vikingemad, snittet runer, slynget bånd, hugget brænde og støbt tin.  
Derudover sejlede de i stammebåde og var inde i den smukke Kongehal og fik en fortælling om Freya. 
  
Pædagogisk havde vi fokus på, hvordan man færdes i verden og arbejdede med at være en god frænde 
(ven), der giver hinanden plads og rum og at være et godt og opmærksomt vidne, når det er de andres tur, 
at gøre og afprøve noget og at glæde sig sammen med andre. Det fik de mulighed for at øve sig i mens 
aktiviteter var i gang. 

Det er for alle en ny verden at færdes i, tøjet kan føles ubehageligt, maden smager anderledes, det at 
rutinerne i ens hverdag bliver brudt, kan godt virke skræmmende. Nogle af børnene fik sig dog nogle 
udfordringer og skulle overskride mange grænser. Det kan være skelsættende og giver en fælles 
referenceramme. Det at have oplevet noget fælles tredje sammen, skaber en fælles historie, der huskes. 
  
Vi fik også lavet en indvielsesceremoni for optagelsen af nye elever i Ravnebjergfolket.  
Der blev holdt en ceremoni for 3 børn. De skulle jo også være en del af fællesskabet med Ravnebjerg.  
Eleverne valgte en talsmand, der ofte viser vejen ind i fællesskabet, Sagnlandsfolk, læreren og de nye elever 



svor en ed ved eds ringen at de vil yde det bedste for at fremme det bedste for fællesskabet. De andre 
elever bevidnede det med små opmuntrende tilråb. Velkommen til Ravnefolket! 

Børnene fik en rigtig god oplevelse af opholdet og lært, hvordan det var at leve i vikingetiden. De synes 
også det var hårdt at skulle lave alting selv. Ikke mindst opvasken og at slæbe vand i lange baner.  
 

Besøg i harpestrengshave 

14. september var klassen i Harpestrengs Have, der er en rekonstruktion af middelalderlægen Henrik 
Harpestrengs urtehave, som han benyttede i sin egenskab som livlæge for Erik Plovpenning. Det er en 
middelalderlæges plantesamling, hvor børnene skulle lære om urter og planter til behandling af sygdomme i 
gamle dage.   
De fik et oplæg om Harpestrengs lære omkring lægeplanter. Bagefter skulle de løse opgaver og finde de 
rette planter mod diverse onder.  
 
Ar-fortællinger 
 
I oktober havde klassen et Dronteforløb via Lejre Kommune, hvor Jesper la Cour fra det Fortællende Teater 
kom og lavede ar-fortællinger og arbejdede med Rollespil om Martin Luther. Der blev i dette forløb 
arbejdet rigtig meget med fællesskabet og at have fokus på det fælles tredje.  
 

Til gode og i støbeskeen har vi til det kommende år: 

Til forår 

• En urtetur og en dag med plantefarvning, den 18.6. -2021 
• Derudover skal klassen i maj ud at sejle vikingeskibe på Roskilde Fjord 31/5- 2021.  
• Op til sejlads med vikingeskibe skal klassen arbejde med vikingernes skibe, bygning og konstruktion 

samt skibets sejlegenskaber og navigation.  
 
Til efterår i det nye skoleår 
 

• Er der planer om at klassen arbejde med Havamål omkring leveregler, opførsel og gebærden i 
verden 

•  Er der planer om at arbejde med sagnlitteratur og historiefortælling omkring heltedigtet Bjowulf, 
iscenesat for parallelklasserne i Kongehallen. Her vil vi gerne involvere Jesper la Cour fra det 
Fortællende Teater.  

  
  
  
  
Tak for et godt samarbejde.  
God Jul og Godt Nytår  
  
Mange Hilsner  
Camilla og Mimi   
Lærere i 5 B  

og Jutta Eberhards, Sagnlandet Lejre, den 15.12 2020 


