
Emneuge i 

Kridthuset 
Eleverne i kridthuset har emneuge, 
hvor man skal ud på nogle 
forskellige værksteder. Man kan 
bl.a. besøge skønhedssalon, 
sløjd/cykelværksted, 
madproduktion, nyhedsredaktion og 
varmestue. Eleverne har ønsket 
deres eget værksted, hvor de 
arbejder 
med et 
”rigtigt 
arbejde” 
hele uge.   

Man kan 
købe de 
forskellige 
ting, der 
bliver 
fremstillet på 

værkstederne. Pengene som vi får 

ind, går til organisationen Scool for 
life. 

Det er rigtigt godt :D 

Lavet Af Jonas Og Sebastian. Fra 
4.Klasse GFE 20-11-2017. 

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Varmestue og 

genbrug 
 
Lavet af Ane Marie, Sietske og Marie fra 
GFE 

 
På GFE har vi i denne uge temauge. 
Vi skal prøve at have et rigtigt 
arbejde hele ugen. Vi kan arbejde i 
skønhedssalon, træværksted, 
cykelværksted, nyhedsredaktion, 
madprodukt
ion og 
varmestue. 
 
Vi har 
interviewet 
Alberte og 
Benedicte, 
de går i 6 
klasse og 
arbejder i 
denne uge 
på varmestuen. De fortalte, at det 

var sjovt at sælge ting. De sagde 
også at hvis de godt kunne lide 
noget, så ville de gerne give 35 kr. 
De kan godt lide idéen om at 
pengene går til et godt formål – 
School for life. De synes godt om 
deres genbrugsbiks. Man kan 
komme med ting og så sælger de 
dem. Når de 
ikke har 
noget at 
lave, så 
spiller de 
brætspil og 
forbereder 
til at der 
kommer 
kunder. De 
har ikke åbent i det ene frikvarter. 
Når man skal købe derhenne, skal 
man have fri af læreren på sit 
værksted.   
Alberte og Benedicte har en flot bod 
med lysestager, tøj, cover og 
tyggegummi. To elever fra 5. klasse 
har en bod med lysestager, bøger, 

vaser og skåle. To piger fra 5. klasse 
har startet en cafe, som hedder cafe 
ballon. De sælger kaffe, te og kakao. 
De hygger sig meget.   
Her ses Ida og Karoline, som 
bestyrer Caféen i varmestuen. 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 

 

 

 

 



Brunkager, finske 

brød og 

Italienskager 
 

Skrevet af: Bertram Madsen 

Reportage fra skolekøkkenet 

 
 

Her på madholdet er der 16 elever 

som laver mad sammen. Birgit der 

underviser på holdet, fortæller at 

nogle elever er dygtige i køkkenet, 

mens andre er mere udfordret. 

 

Eleverne bager mange forskellige 

slags kager fx brunkager, finske brød 

og andre småkager. 

 
”De smager rigtig godt”  

Elev på holdet 

 

Der mange som synes, at det er 

sjovt at lave mad. Der er også 

enkelte, som ikke synes det er sjovt. 

Der er også nogle, som ikke har 

valgt madholdet som 1. prioritet, da 

der kunne vælges værksted. Men 

efterfølgende har de opdaget, at det 

er sjovt.  

Birgit er rigtig godt tilfreds med 

elevernes indsats  

 

”Jeg har kun skønne elever, jeg har 

lavet holdene og jeg har taget de 

bedste”  

Birgit Lærer 

 

Der er mange af dem, der er på 

madholdet, der synes Birgit er en 

god lærer. Hun kan holde orden og 

disciplin. Birgit fortæller dog, at der 

er mange som spiser småkagerne 

inden de må. Det synes Birgit ikke er 

godt.  

 

”Det er irriterende at der mange 

som går og små spiser af 

småkagerne”  

Birgit lærer 

 

Birgit tilføjer dog, at hun elsker det 

hun laver. Som hun selv fortæller 

”Alle kan lide kage” 

Birgit lærer 

 

Jeg fik lov at smage kagerne. De er 

virkelig gode. De kan klart anbefales 

at købe. 



Skønhedssalon 
 

Skrevet af: Vitus, Tobias, Albert og 

Frederik 5.kl        d.20/11 2017 

 

I emneugen på Glamsbjerg Fri og 

Efterskole har nogle elever lavet en 

skønhedssalon, hvor man kan prøve 

en masse forskellige makeup ting. 

 
 

  

 

 

 

 

 

Man kan få lagt en ansigtsmaske. 

Pigerne bruger yoghurt som 

ansigtsmaske. Kunderne siger, at 

det føles godt og at man får en 

dejlig blød hud. De lægger også 

neglelak med glimmer, hvis man har 

lyst. De siger at det føltes godt, og 

at det er lidt koldt at få på.  

Lærerne fortæller at 

skønhedssalonen er lavet så pigerne 

kan få et indblik i 

skønhedsbranchen. 

 

Her er et par billeder med de ting, 

som man også kan prøve i 

skønhedssalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GFE SLØJD 

PROJEKT 
Af Carl Christian og Kasper 4. kl. GFE 

 

På GFE arbejder nogle elever i 

denne uge i sløjd, hvor der bl.a. 

bliver lavet nøgleringe, foderbræt, 

holder til mejsekugler og vasket 

cykler.  

 

Her følger et interview med et par 

elever fra holdet. 

Journalist: Hvordan er det at 

arbejde med træ? 

Noah: 

Det er 

sjovt at 

arbejde i 

sløjd og 

vi laver 

sjove ting. I kan købe de ting vi 

laver.  

Journalist: Hvordan er det at have 

cykel arbejdet? 

Alfred: Det er 

meget sjovt 

og der er 

mange der 

bare kommer 

med deres 

cykel. Alle 

husker at 

betale. Nogle betaler den næste 

dag.  

Journalist: Hvad koster en cykel 

vask? 

Alfred: 5 kr. Pengene går til 

hjælpeorganisationen School for 

life. 

Journalist: Har I haft det godt indtil 

videre?  

Begge: Ja!!  

Journalist: og er det sjovt. 

Begge: Ja!!  

Journalist: Har i en makker og være 

sammen med?

 
Noah: Ja jeg arbejder sammen med 

Tobias K.  

Alfred: Jeg arbejder med Ludvig. 

Journalist: Glæder I jer til at se de 

andres ting? 

Begge: Ja, vi tænkte vi ville gå rundt 

efter det her. 

Journalist: Har I også lavet andet 

end nøgleringe. 

Noah: Ja vi laver også Nisser. 

Journalist: Tak fordi vi måtte 

interviewe jer. 

Begge: Så Lidt 😊  

Der hamres og bankes på GFE skole. 



Interview med 

vælger: Peter 
 

skrevet af: Vitus 5.kl 

 

Nyhedsredaktionen var henne ved 

Glamsbjerg hal, hvor man kunne 

stemme.  Vi gik rundt og 

interviewede nogle af dem der 

stemte. Vi lavede følgende 

interview. 

 

Hvad vil du synes hvis børn kunne 

stemme til Kommunalvalget? “Jeg 

synes ikke at børn skal stemme 

fordi at de først skal forstå mere 

om politik osv” 

 

 

Er du glad for at du kan stemme til 

Kommunalvalget? “Ja rigtig meget”. 

 

 

Hvorfor stemmer du? “Jeg synes at 

man skal stemme, når man kan”. 

 

 

Er det første gang du stemmer? “Ja 

lige siden jeg kunne, har jeg stemt”. 

 

Herefter hoppede Peter ind i sin bil 

og kørte videre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyhedsartikel om 

Kommunalvalg 
Marie og Ane Marie 5. klasse GFE 

Nyhedsartikel om kommunalvalget 
21/11-17.  

Verden er efterhånden så præget af 
alt for mange problemer - 
flygtninge, miljø og overbefolkning 
er bare nogle af de emner, som der 
er mange forskellige holdninger til. 
En masse konflikter kan starte hvis 
Danmark stemmer forkert. Derfor er 
det vigtigt at mange går ned og 
stemmer. Det er faktisk lidt af en 
fest at stemme. 

Det fortalte en ældre dame, da vi 
interviewede hende ved Glamsbjerg 
idrætshal. 

Hun mener, at det er vigtigt vi 
hjælper hinanden. Hun vil gerne 

have at de ældre og de unge 
hjælpes mere i kommunen.  

"Man føler sig forpligtet til at 
stemme, for at gøre Danmark til et 
bedre land."  

Derudover fortale hun, at hun 
engang har været lærer på GFE. 

 

"Altså det emne der er vigtigt for 
mig er velfærd, der skal være nok 
penge til skoler så de kan få råd til 
pædagoger og bøger og sådan 
noget." 

Efter interviewet forsvandt Else ned 
i Glamsbjerg by. 
 
Shout out til Else ;-) Gode 
synspunkter… 
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Kommunalvalg   
Skrevet af: Tobias 5.kl GFE 

 

Vi har været i Glamsbjerg hallen 

for at dække KV. 

 
Nyhedsredaktionen gik derned ca. 

11.00. Der var allerede nogen der 

stemte, men der kom flere og flere 

folk. Der kom især mange gamle, 

men det er jo lige meget. 

 

Vi gik ind i hallen, hvor 

valgformanden fortalte om, 

hvordan valget foregik. 

  

Han fortalte bl.a. at er det 

hemmeligt hvad man stemmer på. 

Man skal stemme til både 

kommunalvalg og regionsvalg. Der 

bruges en speciel blyant. Den 

plejer at være sort, men nu er den 

rød. Der er stor sikkerhed omkring 

valget. Man må ikke kunne snyde. 

 

Da vi var færdige inde i hallen, gik 

vi udenfor og begyndte at 

interviewe vælgerne. 

 

Her er et interview med en 

vælger Lone. 

Tobias: ”Hvor mange gange har du 

stemt” 

Lone: ”20 gange” 

 
Så hun vidste vist nok hvordan det 
foregik. 
 
Tobias: hvad syntes du om, hvis 
børn kunne stemme? 

Lone: Nej der skal være en 
bestemt alder. 
 
Tobias: Hvorfor stemmer du? 

Lone: Fordi det skal man jo. 

Sådan gør vi i Glamsbjerg. Det 

endte med at Søren Sten blev 

borgmester. 

Jeg kender ham, da han er gode 

venner med mine forældre. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunalvalg i 

Glamsbjerg 
Skrevet af: Bertram D. Madsen. 6. kl GFE 

 

Glamsbjerg hallen er blevet lavet om til 

en valgsal og det var vi nede og kigge på. 

 

I dag ca. kl. 11:00 gik vi ned til 

idrætshallen i Glamsbjerg, hvor der nu 

bliver afholdt kommunalvalg. Folk 

strømmer til men mest gamle mennesker. 

Vi interviewede nogle vælgere dernede, 

nogle gad ikke og blive interviewet hvilket 

er helt i orden. 

Vi spurgte om mange forskellige ting og 

mange var gode til at svare. Der var også 

nogle, der ikke vidste 

hvad de skulle stemme 

på.  

 

Her følger et interview 

med politikeren Elmer 

Philipsen.  

 

”Hvorfor skal folk stemme på dig? 

”Jamen det skal de jo fordi, at de 

synes jeg har nogle gode holdninger 

til tingene. Jeg går ind for at støtte op 

om alle de velfærds ting som fx 

plejehjem, skoler, børnehaver og 

gymnasier” 

 

”Hvem tror du der bliver borgmester? 

 

”Det er svært at svare på. En ting er 

hvad jeg tror, og en anden ting er 

hvad jeg håber. Jeg håber jo på at 

Charlotte Vincent Petersen som stiller 

op til borgmesterposten vinder Hun er 

også er fra social demokratiet. 

 

”Hvad synes du om LA vil sætte skatten 

ned? 

 

”Jamen jeg er jo social demokrat, så 

jeg synes jo liberal alliance er noget 

af det værste” 

 

”tak” 

 

Ja sådan lød det da vi interviewede 

Elmer Philipsen. 

 

Vi interviewede også Mogens Mulle og 

lad os høre, hvad han havde at sige. 

 

 

”Hvorfor skal folk 

stemme på dig? 

 

”Jamen det skal de 

fordi, hvis de vil 

have en, der bekymrer sig om hele 

kommunen” 

 

”Hvem tror du der bliver borgmester? 

 

”Det tror jeg Søren Steen gør” 

 

”Tak” 

 

Vi interviewede også en fra ”vej og 

park” og han sagde at han støtter op 

om at skolerne bliver vedligeholdt  

 

 



Valg i Glamsbjerg 
Skrevet af: Frederik Carl Johansen d. 

21/11 17 

I vores emneuge på GFE har vi bl.a. 

arbejdet med nyheder. Vi ”arbejder” 

på en nyhedsredaktion, hvor vi er 

journalister. I dag har vi været ude 

og dække kommunalvalget. 

I dag har vi været nede ved 

Glamsbjerg hallen og interview 

nogle personer om KV. Vi nåede at 

tale med tre forskellige vælgere. Vi 

stillede dem bl.a. følgende 

spørgsmål. 

- Hvorfor stillede du op til KV? 

- Hvad synes du om, hvis bør 

kunne stemme til KV? 

- Er du glad for at du kan 

stemme? 

- Hvorfor stemmer? 

- Hvad synes du om DF’s 

forhold til flygtninge? 

- Er det første gang du 

stemmer? 

Her følger et interview med en 

gammel mand, som vi mødte ude 

foran valgstedet. 

Journalist Frederik: Er du glad for at 

du kan stemme til KV? 

Gammel mand: Ja rigtig meget 

Journalist Frederik: Hvorfor 

stemmer du? 

Gammel mand: Jeg syntes at hvis 

man ikke stemmer, er man ikke helt 

med i samfundet…  

Journalist Frederik: Hvad synes du 

om DF’s forhold til flygtninge? 

Gammel mand: Det ved jeg ikke 

rigtig. 

Journalist Frederik: Er det første 

gang du stemmer? 

Gammel mand: Nej selvfølgelig er 

det ikke det. Jeg er jo gammel. 

Journalist Frederik: Hvad synes du 

om, hvis børn kunne stemme til KV? 

Gammel mand: De ved jo ikke så 

meget om det. Så jeg syntes, at de 

ikke må stemme. 

 

Herefter gik den gamle mand ind i 

stemmeboksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søren Steen 

bliver 

borgmester for 

anden gang 
 

Lavet af Kasper Braas 

 

Jeg har arbejdet på en 

nyhedsredaktion i emneugen. Her 

skulle vi ned til Glamsbjerg hallen 

og interviewe folk, der skulle 

stemme til Kommunalvalget. 

Det kom der dette interview ud af. 

 

Kasper: Hvad for et parti stemmer 
du på? 
 
Vælger: Jeg stemmer på radikale 
venstre 

Kasper: Hvad er vigtigt for din 
stemme? 
 
Vælger: Det er bare af dansk 
folkeparti ikke kommer til ikke at 
bestemme noget. 
 
Kasper: Kender du nogen der stiller 
op. Kan du nogen navne på dem? 
  
Vælger: Ja jeg kender mange - fx 
Mogens Mulle Johansen  
 
Kasper: Mange tak for interviewet. 
 

Herefter gik vælgeren ind i hallen. 

 


