
Selvevaluering 2022 

Ørding friskole som en vigtig del af lokalsamfundet 

Vi ser, opfatter, påskønner og stræber efter at skolen/Ørding 

Friskole må være og er en vigtig del af lokalområdet og dets 

steder, foreninger, institutioner, mennesker samt naturen, som 

en del af den demokratiske dannelse. 

Vi sætter ord på undervisningens indhold, mål, processer, 

sammenhæng sammen med eleverne. Både fælles som oplæg på 

blokdagene i morgensang, og også til morgensang. Desuden er vi 

en del fælles i emneugerne. Men der tydeliggøres også for 

eleverne af underviserne i undervisningen, så følgende kan 

implementeres, bearbejdes og sættes aftryk på.  

Naturoplevelser; 

Esther/Ljørslev jan. 2022 

 

Sillerslev juni 2022 



 

Vi påskønner robustheden, fællesskabsfølelsen på en tur, 

vekselvirkningen ml teori og praksis læring, når vi tager afsted og 

ud i nærmiljøet. Inaturen sanser vi. Disse sanser åbner for læring.  

Læringen erindres, når barnet igen sanser og husker efter 

skoletid.  

Oftest besøges: 

Søen v. Ørding Kirke, Årbækmølle Strand, Sillerslev Havn og 

Sillerslevhus, Møllersmindevej Skov, Klubhuset/eng ved LØIF, 

Esthers sø og skov i Ljørslev, Skræppedalsvej.  

Molermuseum: 

I foråret 2022 besøgte alle elever molermuseet på Nordmors. 



Vi er en del af noget helt unikt! Molerets gennem på 55 millioner 

år gamle historiske skatte. Vi er en del af noget større.  

Her er en lille film, der blev lavet: 

https://www.youtube.com/watch?v=n07SBJSZVwQ&ab_channel

=%C3%98rdingFriskole 

 

 

 

Kanotur ved Dragstrup å: 

https://www.youtube.com/watch?v=n07SBJSZVwQ&ab_channel=%C3%98rdingFriskole
https://www.youtube.com/watch?v=n07SBJSZVwQ&ab_channel=%C3%98rdingFriskole


 

 

Bykunst: 

Vi ses i lokalsamfundet! Vi sætter præg på, vi interagerer. 



 

Skolen et åbent sted: 

Diverse foreninger, idrætsklub og madhold, gospel, fællesspisning 

afholdt af beboerforeningen, samt diverse generalforsamlinger 

afholdes jævnligt på skolen.  

Forældre, naboer, andre interesserede er ALTID velkomne på 

skolen. Gerne uanmeldt. Vi har altid en kop kaffe på kanden og 

en dør åben.  

 

 

 



Historisk emneuge: 

Smedjen i Ørding, som alle elever besøgte i løbet af ugen. 

Derudover besøgtes Blidstrup Efterskole, samt Sillerslev Havn. 

 

 

 



Se her plan, vi har givet til forældrene/samtalet med eleverne 

om: 



 
 
 

 

 



Margrethe Reedtz' skole[redigér | rediger kildetekst 

https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Margrethe_Reedtz&veaction=edit&section=2


i 1684 oprettede hun en skole for fæstebøndernes børn, hvilket var ganske uhørt, og til driften af skolen skænkede hun 200 rigsdaler og det årlige 
udbytte fra en af sine gårde i Ryde. Endvidere betalte hun lærerlønnen, der udgjorde 20 sletdaler. 

INGEMANNS VERDEN 

tre morgensange og to aftensange 

 
I 1837 og 1838 skrev Ingemann en række morgen- og aftensalmer til Dronning Caroline Amalies børneasyl. I asylet gik nogle af 
de fattigste børn i København, som ellers levede deres liv mellem druk, vold, stank og håbløshed. Mødet med Ingemanns salmer 
og asylets pædagogik, hvor man skulle hilse pænt på hinanden, tale pænt og lavmælt og lege under asylmoderens og 
asylpigens kyndige overvågen, kunne forandre børnenes liv. 
 

https://da.wikipedia.org/wiki/1684
https://da.wikipedia.org/wiki/Rigsdaler
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Sletdaler&action=edit&redlink=1


Knud-Erik Jensen 

Havnevej 50Sillerslev7990 Øster Assels 
Ruteplan 
97 76 45 92 
24 21 68 01 
41 10 68 09 

https://www.youtube.com/watch?v=2Flc4RPczDA&ab_channel=AMChannelRp
https://www.youtube.com/watch?v=2Flc4RPczDA&ab_channel=AMChannelRp
https://map.krak.dk/ruteplan/+/Havnevej+50+7990+%C3%98ster+Assels?c=56.6853655,8.7309612&z=10&mode=route&r=car;F00;-1;0;0;;56.6853655;8.7309612;Havnevej%2050,%207990%20%C3%98ster%20Assels
https://www.krak.dk/knud-erik+jensen+%C3%B8ster+assels/92996188/person
https://www.krak.dk/knud-erik+jensen+%C3%B8ster+assels/92996188/person
https://www.krak.dk/knud-erik+jensen+%C3%B8ster+assels/92996188/person


 



Mette Pedersen levede fra 1892 til 1983. Hun boede i det grå hus, der er nærmeste nabo til Strømpehuset i Øster Assels, og mange husker 

hende endnu. 

Som ung pige fik hun tuberkulose og var i mere end to år indlagt på tuberkulosesanatoriet Krabbesholm i Skive. Bagefter kunne hun ikke 

tåle hårdt, fysisk arbejde og måtte finde sig en alternativ levevej. 

 

 


