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Farvel til Rathlouskolen   
 
Kære forældre, medarbejdere, 
bestyrelsesmedlemmer og elever.  
 
Efter 12 år som forælder og 5 år i 
skolebestyrelsen siger jeg – og 
min familie – nu endegyldigt farvel 
til Rathlouskolen. Vores børn er 
godt videre, på efterskole og på 
sabbatår efter gymnasiet.  
 
Vi flyttede til Odder i 2006, og 
valgte dengang Rathlouskolen til 
vores datter, der skulle starte i 2. 
klasse. Valget blev truffet på ma-
vefornemmelse – det var noget 
med den måde, vi blev taget imod 
og noget med den måde, man tal-
te om det at gå i skole. Sådan tror 
jeg, mange har det.  
 
Men her, vel ude på den anden 
side, kan jeg se, at det ikke var 
helt tilfældigt. Den ’måde’ var ud-
tryk for noget, der bunder dybere 
end som så, og som siger noget 
om, hvad det var for en skole, vi 
mødte og siden har haft vores 
gang på i 12 år. Så som et lille sid-
ste pip vil jeg bede jer om at passe 
godt på Rathlouskolen.  
 
Pas på friheden. Rathlouskolen er 
en fri grundskole. Den er forældre-

nes skole, og det er jer, der i fæl-
lesskab med medarbejdere, ledel-
se og børn bestemmer, hvilken 
slags skole, I vil have. I behøver 
ikke følge tidens trends eller politi-
ske luner, der blæser i nye retnin-
ger hver og hver anden dag. I be-
høver heller ikke at kaste jer over 
de seneste buzzwords, men kan 
stykke tingene sammen så det 
giver mening i forhold til skolens 
værdier, traditioner og dagligdag.  
 
Men pas også på ikke at gå i stå. 
Tag tegn af tiden og arbejd hele 
tiden på at skabe en skole, der 
forholder sig til omverdenen. Det 
er for eksempel muligt både at ar-
bejde med IT og fællesskaber – 
faktisk er der mere end nogensin-
de brug for nogen, der er i stand til 
at tænke de to faktorer i relation til 
hinanden og støtte børn i at skabe 
gode fællesskaber, online såvel 
som offline. Tro hverken på de, 
der prædiker panik eller de, der 
prædiker hype. Den gode skole er 
i stand til at rumme både mulighe-
der og problematikker.  
 
Pas på skolens fine, gamle byg-
ninger – men vær klar til at rydde 
op og bygge nyt, hvis det er det, 
der skal til.  
 
Pas på børnene. Det er dem, I la-
ver skole for. Og de skal have ryg-
sækken fyldt op med en masse 
forskellige oplevelser, kompeten-
cer og relationer, som de skal bru-
ge, når de en dag forlader skolen. 
Hav modet til at vise dem, hvad 
der er inden for og uden for ski-
ven, og hav også modet til at lade 
dem udfordre vante forestillinger 
og dogmer, så længe det aldrig 
bliver på bekostning af fællesska-
bet.  
 
Pas på hinanden. I har alle et an-
svar for, at Rathlouskolen er et 
godt sted at være, både som elev, 
som medarbejder og som foræl-

der. Her har man store forventnin-
ger til hinanden, og det er alles 
fælles opgave at leve op til dem. 
Når man vælger en skole som 
Rathlouskolen, vælger man samti-
dig at være en del af et fælles-
skab, hvor man må gerne være 
kritisk og skubbe tingene i nye ret-
ninger, men hvor man også er klar 
på at løfte i flok, når det er påkræ-
vet. Det gælder ved store arrange-
menter, og det gælder i det dagli-
ge i forhold til fx klassens liv og 
trivsel.  
 
Jeg ønsker jer alle og vores fælles 
skole alt det bedste.  
 

Mange hilsner fra 
Stine 

En bestyrelsesformand takker af 

Referater fra netop afholdt 
Skole– og forældremøder 
kan ses og læses på sko-
lens hjemmeside 
www.rathlouskolen.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Find og følg os på Face-
book 
https://www.facebook.com/
rathlouskolen/ 
Giv os et ”like” og følg med i 
hvad der rør sig på skolen. 
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Efter en helt forrygende sommer 
med mange solskinstimer, er det 
ved at være normale vejrstilstande 
og efteråret er over os og det er 
tid til et ny version af skolebladet. 
 
Vi er kommet rigtig godt i gang 
med det nye skoleår. I denne uge 
har der været fokus på Kim Lar-
sen ved vores morgensamlinger. 
Det kan ikke gå helt utalt hen, at 
en af vores nationale store sang-
skrivere/nationalskjalde er gået 
bort. Børnene elsker hans sange 
og de voksne lige så. 
 
Skole– og forældrekredsmøde 
I starten af efteråret plejer vi at 
afholde vores årlige forældre – og 
skolekredsmøde – og det gjorde vi 
også i år. På mødet blev der dog 
vedtaget en vedtægtsændring, der 
betyder, at bestyrelsesåret frem-
adrettet følger skoleåret mere. Det 
betyder, at Skolekredsmødet 
fremover afholdes i slutningen af 
maj. Både skolebestyrelsen og 
skoleledelsen er helt enige om, at 
det giver mere mening og vil ska-
be bedre arbejdsbetingelser for 
skolebestyrelsen. 
 
I år var der naturligvis også valg -
og endda kampvalg - til bestyrel-
sespladserne. Jeg kan med glæde 
notere mig, at der er interesse for 
at være med i skolebestyrelsen. 
Jeg byder både de ”nye” og de 
”gamle” bestyrelsesmedlemmer 
velkommen og jeg ser frem til et 
konstruktivt samarbejde ift. den 
overordnede kurs for Rathlousko-
len 
 
Selv om der hvert år sker en min-
dre udskiftning i bestyrelsen så 
har vi alligevel en vis kontinuitet i 
sammensætningen og som jeg 
tidligere har udtalt, så er vi af-
hængige af, at der er forældre 
som vil lægge noget tid og arbejde 
i bestyrelsen. Herfra skal der lyde 
en stor tak til både jer, der har 

gjort det og jer der står foran den-
ne opgave. 
 
Ansættelser 
En af de væsentlige opgaver, som 
bestyrelsen er en del af, er ansæt-
telser.  
Her i efteråret har flere bestyrel-
sesmedlemmer været med til at 
ansætte en ny børnehaveklasse-
leder. Det blev en kendt person på 
Rathlouskolen - nemlig Lene 
Thorsø, som tidligere har været 
pædagog i SFO. 

 
I sidste uge af-
sluttede vi ligele-
des et længere 
ansættelsesfor-
løb i forbindelse 
med ansættelse 
af vores nye pæ-
dagogiske leder 
for indskoling og 
SFO. Valget 

faldt på Helle G. Fæster, som på-
begynder sit nye job hos os den 1. 
november. Helle er pt. ansat som 
lærer på Laursens Realskole i 
Aarhus. Vi glæder os meget til 
vores  samarbejde med Helle og 
jeg ved, at hun vil blive taget vel 
imod af jer alle sammen. 
 
Det sker lige nu... 
Indskolingen og sfo – 
og selvfølgelig resten af 
skolen har netop indviet 
vores nye flotte bålhyt-
te. Den har i længere 
tid været et stort ønske 
blandt pædagoger, læ-
rere og børn og nu er 
den så klar til benyttel-
se. 
 
I efteråret vil I opleve, at der er 
unge mennesker på skateboard 
ved/på skolen efter skolen er luk-
ket. Vi har nemlig sagt ja til – i en 
overgangsfase - at stille asfalt og 
plads til rådighed for en gruppe af 
byens unge mennesker, som ger-

ne vil dyrke deres hobby og som 
har brug for et sted at sætte deres 
ramper op. Vi forventer, at der er 
liv i skolegården sent om  efter-
middag og noget af aftenen 
 
Lejrskoler 
I starten af skoleåret blev en af 
vores traditioner meget synlig. Bå-
de 9., 7.,6. og 2. årgang tog på 
lejrskole/hyttetur. Turene gik til 
henholdsvis Østrig, Bornholm, 
Samsø og Grenå. Det er lang tid 
siden, at der har været så få børn 
på skolen – og faktisk ganske stil-
le. 
 
Børnetallet i kommunen 
Vi er blevet lidt færre børn på sko-
len i forhold til de sidste 5-6 år. 
Det skyldes et par meget små år-
gange i Odder Kommune som nu 
skal i skole. Prognoserne peger 
mod at det samlede børnetal vil 
blive større igen om 2-3 år. 
 
Mandag den 29. oktober har vi 
orienteringsmøde for de nye bør-
nehaveklasser og den 5. novem-
ber har vi informationsmøde for 
den nye 7. klasse.   
Vi regner med, at vi for begge år-
gange, kan fylde klasserne. Det vil 
være meget tilfredsstillende. 

 
Åben Skole 
Torsdag den 1. 
november arran-
geres der ”Åben 
Skole” over hele 
landet. Vi har 
været med de 
sidste 4 år og 
hvert år er der 
kommet flere og 
flere interessere-

de til dette arrangement. Igen i år 
ser vi frem til præsentere og vise 
Rathlouskolen for dem der kom-
mer og er nysgerrige på, hvad vi 
som skole kan byde på.  

Skolelederen 



5 

Skolebladet   

Det bliver nogle spændende dage 
og jeg ser frem til - sammen med 
skolens personale - at møde nye 
elever og forældre - og ikke 
mindst, at sørge for at vores sko-
ler fortsat har et fint elevgrundlag. 
 
Skoleåret 2018/2019 byder ligele-
des på en trivselsundersøgelse 
for alle elever og en tilfredsheds-
undersøgelse blandt jer forældre 
samt en arbejdspladsvurdering 
hos de ansatte. Vi får derved 
”målt temperaturen” på skolen. I 
vil få yderligere informationer, når 
vi nærmer os de respektive tids-
punkter for undersøgelserne. 
 
En af vores måder at fortælle om 
skolen på, er dette blad du lige nu 
sidder med i hånden. Sidste års 
undersøgelse viste, at I faktisk 

værdsætter at få det i trykt form  
så alt skal ikke være digitalt. 
 
Samtykkeerklæringer 
Inden længe vil I modtage 
”Samtykkeerklæringer” fra os. De 
bliver sendt ud til jer og hver en-
kelt forældre skal udfylde en er-
klæring. Dette sker på baggrund 
af den nye lov om data og person-
oplysninger – GDPR.  
Vii forsøger at gøre det så sikkert 
som overhovedet muligt, men 
samtidigt også så enkelt som mu-
ligt for alle parter.  
Vi regner med, at I vil overholde 
de respektive deadlines i forhold 
til  udfyldelse og aflevering af er-
klæringen, så vi kan overholde de 
gældende retningslinjer. På for-
hånd tak. 
 

Skolens hjemmeside  
Vores nye hjemmeside -  og vores 
nye logo, blev præsenteret ved 
skolekredsmødet. Vi er nu ved at 
lægge de påkrævede informatio-
ner ind på siden, så den kan er-
statte den gamle side her i løbet 
af efteråret. Vi glæder os til at 
præsentere den for jer og for alle 
dem der har lyst til at vide mere 
om Rathlouskolen. 
 
God ferie 
Jeg vil slutte med at ønske jer et 
dejligt efterår og en rigtig god ef-
terårsferie til alle dem der har det. 
 

Mange hilsner  
fra Jes 

 
 

Masseeksperimentet - Jagten på de gode bakterier 

I år har de fleste af vores klasser i 
overbygningen deltaget i årets Masse-
eksperiment i forbindelse med den årli-
ge Naturvidenskabsfestival i uge 39. 
Klasserne har hjulpet Novozymes med 
at jagte de gode bakterier, helt præcist 
har de jagtet mælkesyrebakterier. I 
forbindelse med festivalugen kan sko-
lerne søge en Festivalpulje om drøm-
meudstyr til naturfagsundervisningen. 
Rathlouskolen var så heldige at få et 
professionelt varmeskab, der bl.a. kan 
anvendes til dyrkning af bakterier.  
 
Eleverne har samlet forskellige plante-
dele og undersøgt, om evt. mælkesy-
rebakterier fra planterne kunne produ-
cere yoghurt i økologisk letmælk. De 
positive prøver skulle efterfølgende 
sendes til Novozymes, som så forsker 
videre ud fra elevernes resultater. Det 
har været et spændende og lærerigt 
projekt for os alle.   
 

Hanne Appel  
og Anette Sønderup 

Benjamin og 
Emma N. fra 9.B 
undersøger bak-
terievæksten i 
falconrørene. 

Foto til Novozy-
mes af bakterie-
væksten. 

Carl fra 9.B klargør prøverne in-
den indsendelse til Novozymes. 

Vores fantastiske varmeskab 
med 9.B´s prøver 

Skolelederen 
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Efteråret forbindes med høsten – 
afslutning på sommer. Efteråret 
forbindes også med vinden, som 
blæser visne blade af træer, og 
efterlader dem nøgne. Efterår er 
på mange måder begyndelsen på 
en afslutning. Men det er også om 
efteråret at skoven blomstrer op 
med de vidunderlige farver, og det 
er også efterårets blæst, der sør-
ger for det farverige tæppe af bla-
de i skovens bund. Efterårets 
regn og blæst samler os inde i 
stuerne til hyggelige stunder i hin-
andens selskab med tid til reflek-
sion. For elever, skolens persona-
le og forældre betyder efteråret 
også en ny begyndelse. Uanset 
hvor og hvordan sommerferien 
blev tilbragt, kommer man tilbage 
lidt ældre, nye oplevelser rigere 
og klar til at blive genforenet med 
klassekammerater. 
 
For Rathlouskolen betyder dette 
efterår både en afslutning og en 
ny begyndelse. Stine Liv Johan-
sen, bestyrelsesformand gennem 
5 år har sagt farvel til bestyrelsen 
og Rathlouskolen, da hendes 
børn er gået videre efter 9 klasse. 
Stine har med sit gå på mod, et 
afbalanceret fokus på skolens 
dagligdag, værn om skolens tradi-
tioner, samt visioner for skolens 
udvikling, bidraget til den skole 
som vi alle har valgt og værner 
om. Tak for den store indsats, Sti-
ne. Vi vil også gerne sige tak til 
Eline Lund Jørgensen, for mange 
års stor engagement i skolebesty-
relsesarbejdet. 
 
I sit farvel-brev opfordrer Stine os 
alle at passe godt på Rathlousko-
len, på det fællesskab som vi har 
opbygget, på børnene og deres 
trivsel, og på den frihed vi har til 
at danne hele mennesker og lære 
dem at tackle fremtiden, selv om 
ingen ved hvad den bringer. Det 
lover vi at vi vil tage med os i vo-

res arbejde i den nye bestyrelse, 
som blev valgt på forældrekreds-
mødet d. 12. september.  
 
Vi siger velkommen til to nye be-
styrelsesmedlemmer:  Henrik 
Tropp og Thomas Ottesen. Tho-
mas har det sidste års tid været 
aktiv som suppleant og er derfor  
ikke helt ny i Rathlouskolens be-
styrelse. Vi siger også velkommen 
til to nye suppleanter, Vickie Mose 
og Anne Merete Jensen. Vi glæ-
der os til at finde en ny balance i 
en ny bestyrelse og fortsætte ar-
bejdet med blandt andet en ny 
vision for digitale teknologier i un-
dervisningen og dannelse i en 
bredere forstand. Ikke fordi der 
ikke arbejdes med det digitale og 
dannelsen allerede, men fordi vi 
gerne vil igangsætte en debat og 
dialog omkring hvad vi på Rath-
louskolen mener er vigtigt for at 
vores børn har modet til at turde 
og evnen til at kunne – også i 
fremtidens komplekse, digitale og 
globale tilværelse. Diskussionen 
er vigtig - så vi hele tiden forbliver 
tro mod skolens værdier og ikke 
bare løber efter den næste nye 
trend.  
 
Lige inden sommerferien og efter 
10 år sagde vi farvel til viceskole-
leder Kirsten Roed Lauridsen. Det 
betød at vi skulle ansætte en ny 
pædagogisk leder for indskolin-
gen og SFO. Det er derfor med 
stor forventningsglæde at vi siger 
velkommen til Helle Glismand 
Fæster, som pr. 1. november star-
ter som ny pædagogisk leder på 
Rathlouskolen. Vi er sikre på at 
Helle vil bidrage til en fortsat god 
skolestart, børnenes og persona-
les trivsel, samt den bedste SFO. 
I det forgangne skoleår blev det 
besluttet at tidspunktet for skole-
festen skulle rykkes frem, med 
den forventning at det blev en lu-
nere eftermiddag/aften. Forvent-

ningen blev gjort til skamme – 
men vi nærer tillid og håb til at vi 
kan nyde en sommeraften sam-
men i de kommende år. På foræl-
drekredsmødet d. 12. september 
blev det vedtaget at flytte tids-
punktet for skole- og forældre-
kredsmødet fra september til maj. 
Dette er ikke med håb om bedre 
vejr, men for at sikre mødets rele-
vans i forhold til fx regnskabs og 
budgetfremlæggelse og for at un-
derstøtte at bestyrelsesarbejdet 
bedre følger skolens gang.   
 
Endelig vil jeg afslutte med hvad 
jeg startede med, efteråret. Efter-
året er en ny begyndelse for sko-
lens personale, elever og ikke 
mindst, forældre. Det er endnu 
engang tid til samles sammen om 
skolen. Den daglige skolegang er 
godt i gang og fungerer bedst når 
børnene oplever engagement 
hjemmefra, ikke mindst forældre-
nes samarbejde med skolen. Li-
geledes, traditionen tro, kommer 
der atter den årlige Julecabaret, 
Musical, Skolefesten og klassear-
rangementer som ikke kan funge-
re uden forældrenes opbakning. 
 
Velkommen tilbage! 
 
På bestyrelsens vegne, 
Erika Zvingilaite 

Den nye bestyrelse har netop 
afholdt deres første møde og har 
konstitueret sig således: 
 
Erika Zvingilaite - formand 
Morten Munk - næstformand 
Helle Elgaard 
Thomas L. Ottesen 
Henrik Tropp 
Lars C. Duus Hausmann 
 
Suppleanter: 
Vickie Mose - 1. supp. 
Anne Merete Jensen - 2. supp. 
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Mit navn er Thomas Lyngsholm Ottesen, 39 år, og jeg har min ene søn William i 1.a 
og den anden skal starte til foråret i Mini-Rathlou. Jeg er gift med Louise og vi flyttede 
til Odder fra Aarhus i 2013. 
 
Qua mit arbejde som rådgivende ingeniør indenfor byggebranchen har jeg en naturlig 
interesse i skolens bygninger og fysiske rammer og vil yde mit bidrag hertil. Som søn 
af to folkeskolelærere er jeg født og opvokset i lærernes dagligdag og kender deres 
daglige udfordringer og glæder. Jeg har derfor en naturlig interesse i at følge skolen 
på tætteste hold og yde mit bidrag til en fortsat god skole for børnene. 

Mit navn er Vickie Mose. Som suppleant til Skolebestyrelsen vil jeg bidrage til arbejdet 
for at bevare det frie valg til at sikre børnene de bedste rammer for læring, som Rath-
louskolen har, som fri grundskole. Jeg vægter højt, at skolens ånd og værdier oppebæ-
res af det fællesskab, som skabes gennem dialogen, forældre, medarbejdere og ledel-
se imellem.  
Jeg er mor til 2 drenge på 4 og 8 år hvoraf den ældste går i 2.B. og den yngste selvføl-
gelig også er skrevet op til skolestart på Rathlouskolen. Til daglig arbejder jeg som Se-
nior Projectmanager og er derigennem vant til at arbejde med stakeholders og kommu-
nikation på tværs af faggrupper. 

Jeg hedder Henrik Tropp og er nyt bestyrelsesmedlem. Jeg har to børn på skolen i  
henholdsvis 0. og 7. klasse. 
 
Jeg arbejder som økonomichef i en international virksomhed. Mit bidrag til skolen vil 
være indenfor ledelse, økonomi og bygninger. Andre fokus områder vil være god triv-
sel for alle; elever, forældre, personale og ledelsen. Jeg vil ligeledes gerne være med 
til at videreføre - og sikre - at børnene har et godt sted til indlæring, fremtidige foræl-
dre har et frit valg af skole til deres børn samt personalet har en god arbejdsplads 

Mit navn er Merete Jensen og jeg er 49 år.  Jeg har en datter, Anne Sophie, som lige er startet i 7.D her på 
Rathlouskolen. Mit job er udskolingslærer på Parkvejens skole, hvor jeg bl.a. underviser i dansk, tysk og In-
novation. Desuden er jeg tovholder for Focusfagene i udskolingen.  Derudover har jeg arbejdet 6 år på 
UCS10/ 10. klasse i Skanderborg. Før jeg blev lærer arbejdede jeg 16 år som Art Director i reklamebranchen 

både i Århus, Kbh. og München, og jeg havde også min egen grafiske virksomhed.  
 
Jeg brænder for de unge, og synes det er meget vigtigt:   
At de lærer at begå sig både i - og udenfor skolen, at de snuser til erhvervslivet - også 
mens de går i skole, at de lærer at være dannede mennesker - hvor en ting som re-
spekt er en vigtig faktor, og at uddannelsesparathed bliver vægtet højt. 
 
Jeg håber på at kunne bidrage i bestyrelsen med erhvervserfaring fra flere brancher, 
innovative ideer, og i det hele taget komme med et friskt pust til en ellers meget velfun-
gerende skole. 

Ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer  

Rathlouskolens nye bestyrelsesformand: 
Jeg hedder Erika Zvingilaite. Jeg er mor til August som går i 2.A og Emma i 5.A. Vi bor 
på en gård i ”Havmarken” og nyder fjorden og dyrelivet. Som medlem af og formand 
for bestyrelsen, er det vigtigt for mig, at Rathlouskolen udnytter sin frihed på bedste 
vis. Blandt andet ved at være en progressiv skole, som bevarer traditionerne og har 
fokus på alles trivsel og en skole der udviser samfundsansvar  
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En meget regnfuld tirsdag den 11. september 2018 drog alle 7. 
klasser fra Rathlouskolen, Parkvejen og Skovbakken med busser 
til Ceres Park for at deltage i et kæmpe atletikstævne. 
 
Vi var over 1400 6. og 7. klasser fra Østjylland, der dystede i klas-
siske atletikdiscipliner såsom længdespring, spydkast, løb mm. 
 
Idrætstimerne op til var gået med træning og udtagelse til diverse 
discipliner, men vi kunne nu godt have brugt noget mere træ-
ningstid. 
 
Gustav 7.a udtaler: “Det var en hyggelig dag, hvor man fik snak-
ket med mange, også fra andre skoler, og ens klassekammerater 
heppede på een, når man dystede”. 
 
Zilas 7.a siger: “Der var mega megen ventetid, men det gjorde 
ikke noget, for så kunne vi snakke med hinanden”. 
 
Jannick udtaler: “Det var alt for dyre baconchips, men det var super fint, at vi selv kunne gå rundt, når vi 
ikke dystede”. Konkurrencerne blev afviklet fint, og resultaterne blev samlet og regnet på af stævneledel-
sen. Vi har efterfølgende fået disse tilsendt, og vi må konstatere, at “vi er skrald til atletik” (citat Zilas). 
 
Alle hold fra Rathlouskolen endte udenfor top 10, eneste lyspunkt er, at vi endte foran Skovbakkeskolen. 
Internt vandt A og B over “de nye” C og D. Heldigvis skal vi arbejde meget mere med løb, spring og kast 
i idrætstimerne fremover!                                                                  Skrevet af: Zilas, Jannick og Gustav 7.a 

Skrald til atletik 

Der har netop været afholdt møde i både ”Det lille elev-
råd” og i ”Det store elevråd”. På begge møder blev for-
mandsposterne fordelt. 

Det lille elevråd:  
Formand Noah 5.B og  
næstformand Victoria 5.B 

Det store elevråd: 
Formand Caroline 8.C og  
næstformand Jonas 9.C 
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Jeg er startet på Rathlouskolen efter 
sommerferien, hvor jeg har fået den 
store fornøjelse at være dansklærer 
og klasselærer i 7a.  

Herudover er jeg naturfagslærer bå-
de på 7. og 8. årgang samt sam-
fundsfaglærer på 8. årgang. Jeg fø-
ler, jeg er faldet rigtig godt til.  

Jeg er uddannet til netop ovennævn-
te fag. Jeg blev færdiguddannet som 
lærer i marts i år. Jeg er 33 år, jeg 
bor i Odder sammen med min mand 
og mine to børn.      Mariann Winther 

VELKOMMEN PÅ RATHLOUSKOLEN 
Mads Godiksen er blevet 
ansat som pedelmed-
hjælper på Rathlousko-
len.  

 

  

 

Pr. 1. nov. kan vi byde velkommen til Helle G. Fæster. Helle er blevet ansat som skolens nye pædagogiske 
leder for SFO og indskoling.  Nærmere præsentation følger i næste udgave af Skolebladet.  

Børnehaveklasseleder  
- når drøm bliver til virkelighed 
Jeg har fået til opgave at lave et lille skriv til skolebla-
det om hvem jeg er - altså “hende der” som ofte har 
et sneglehus i lommen, som elsker duften af bål og 
som stadig har sin første skoletaske stående - og nu 
skal “hun” oven i købet være bør-
nehaveklasseleder på skolen? 
 
Som uddannet outdoor-pædagog 
åbnede jeg for godt 1½ år siden 
døren til en ny verden for mig - 
Rathlouskolen.   
Jeg skriver ‘en ny verden for mig’ ikke fordi det at 
arbejde pædagogisk med børn i skolealderen var 
nyt, for det har jeg gjort i mere end 20 år bl.a. som 
spejderleder. Faktisk har jeg gennem mit arbejdsliv 
arbejdet med flere forskellige typer af mennesker - 
småbørn, børn, teenagere, voksne, handicappede og 
syge - men mit hjerte banker for børn i indskolingsal-
deren. 
Jeg skriver en ‘ny verden for mig’, fordi jeg tidligere 
kun, som forælder, har haft kendskab til skole gen-
nem mine egne 4 børns skolegang på Skovbakke-
skolen, hvor den yngste stadig går. 
 
Rathlouskolen er en verden fyldt med fagligt dygtige 
og engagerede ildsjæle, både elever, forældre og 
ansatte, som i fællesskab løfter skolen til at være et 
fantastisk og forunderligt sted, der aldrig står stille og 
hvor alle har mulighed for at gro, at have medindfly-
delse og følge sin nysgerrighed. Dette mærker man 
straks man åbner døren, og jeg har aldrig været i 

tvivl om at jeg er landet på dét helt rigtige sted for 
mig. 
 
Gennem den korte tid jeg har været i SFO’en på 
Rathlouskolen har jeg med nysgerrighed åbnet flere 
døre på skolen. Jeg har været SFO-pædagog i både 
Jarlings Hus og Bakkehuset, hvilket har ført til både 
arbejde som Arbejds-Miljø-Repræsentant og senest 
en konstituering som leder i SFO’en indtil vores nye 
pædagogiske leder i indskolingen starter d. 1. no-
vember. 
 
Jeg har også været så heldig at være en del af arbej-
det med at starte MiniRathlou op og efterfølgende, 
som klassepædagog, haft et tæt samarbejde med 
Susanne i hendes 0. klasse hele sidste skoleår, og 
jeg er sikker på at dette spændende arbejde har stor 
andel i at vække spiren af en gammel drøm om at 
være børnehaveklasseleder til live. 
 
Nu er drømmen virkelighed - og jeg glæder mig til at 
pakke tasken samt smøge ærmerne op og bidrage til 
at bevare og videreudvikle børne-
ne i børnehaveklassens nysger-
righed, selvtillid og gå-på-mod, 
og dermed øge deres lyst til at 
lære endnu mere i skolen og livet 
fremover. 
Hvem ved, måske er der en me-
ning med at jeg stadig har min 
egen første skoletaske?     
 
 Lene Thorsø 

Også velkommen til Emilie Wulff Kornum 
og Martin L. Aarø, som begge er ansat i 
årsvikariat.  
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Den første dag efter ferien er altid helt 
særlig. Det er helt sikkert, at alle har 
glædet sig til at komme i skole, selv-
om de dog sikkert også sukker over 
lektier og at skulle tidligt op. Men det 
er en særlig dag. På Rathlou har vi 
denne dag den sædvanlige rytme 
med at få sat det nye skema op og 
få hentet bøger på biblioteket. Men 
ellers er det meget forskelligt, hvad 
vi laver denne første skoledag. 
 
5.B skulle i år selv binde bøger ind. Det er måske ved at væ-
re et uddøende job, men vi har dog stadig en del taskebø-
ger. Her på siden kan I se, hvor godt det gik.  
 
Eleverne fortæller denne dag også tit om sommerferien. I år 
havde vi fokus på at skulle fortælle om alle de små oplevel-
ser, der ikke var fra ferier og udflugter og IKKE fra en 
skærm. Det gjorde vi ved først at gå runde og udspørge hin-
anden med det her viste skema. 
 
Dagen efter styrtregnede det, et par bøger med nyt bogbind 
var blevet våde, og skoleåret begyndte. 

-plukket jordbær 

-sprøjtet vand på en kammerat 

-bygget en hule 

-spillet kort med bedsteforældre 

-cyklet hen til en ven 

-plukket blomster 

-været nede at gå i en å 

-klatret op i højt træ 

-brugt noget af fars værktøj 

-bygget et sandslot 

-sovet i telt 

-kørt i tog 

-siddet på en traktor 

-været ude at ro eller padle 

-været tæt på en ko 

-spillet havespil 

-gravet et stort hul 

-spist mad ude i naturen 

-plukket bær i skoven 

-cyklet en tur i skoven 

-lavet noget med nål og tråd 

-taget et foto af en fugl 

-savnet sin klasselærer 
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CAMPS I SORØ Rathlouskolen har gennem de sid-
ste to år været en del af netværket 
hos Science Talenter i Sorø.  
 
Kristine Lyng-Jeppesen og Anette 
Sønderup er blevet uddannet talent-
vejledere samme sted. Skolens be-
styrelse har besluttet, at Rathlou-
skolen gerne vil støtte elever med 
særligt talent og interesse for natur-
fag og matematik ved at give nogle 
af skolens elever en spændende 
oplevelse sammen med andre unge 
i Sorø.  
 
I år kan to elever fra 8. årgang delta-
ge i en kemicamp. De to elever er 
allerede fundet blandt de elever, der 
har valgfaget ”Science”. En elev fra 
8. eller 9. årgang kan deltage i en 
camp om anvendt matematik, og 

endelig kan en elev fra 9. årgang 
deltage i en matematikcamp. 
 
Skolen betaler udgifterne for ophol-
det, men deltagerne skal selv sørge 
for og betale transporten. 
 
Hvis det er noget for dig at deltage i 
én af de spændende camps 
hos Science Talenter i Sorø, skal du 
skrive en ansøgning til Rathlousko-
len. Ansøgningsskema findes på 
www.rathlouskolen.dk eller på sko-
lens kontor. 
Du kan læse mere om de tre camps 
nedenfor og hos ”Science Talenter-
ne i Sorø. Hvis du kommer af sted, 
forpligtiger du dig på at fortælle om 
dine oplevelser. 

Anette Sønderup,  
Kristian Rabjerg og Jes Lorenzen 

MATEMATIKCAMP - hvis du er god til matematik og kan lide at arbejde med 
anderledes og lidt svære opgaver, er denne 3-dags-camp noget for dig. Vi kom-
mer til at arbejde med talteori, algebra, ligninger med reelle løsninger, Georg 
Mohr opgaver samt bevisførelse af forskellige matematiske problemer.  
Fra den 19. november til den 21. november 2018 

MATEMATIKCAMP OM ANVENDT MATEMATIK - Kom og afprøv dine matema-
tiske evner på Science Talenters matematikcamp for unge matematiktalenter fra 
8. og 9. klassetrin. Vi arbejder med praktiske problemstillinger - campen handler 
om anvendt matematik med fokus på trigonometri. Fra den 4. marts til den 6. 
marts 2019 

KEMICAMP - Hvis du er god til kemi og kan lide at arbejde med udfordringer i 
laboratoriet, så er denne kemi-camp noget for dig. Fra den 13. marts til den 15. 
marts 2019 

                                                            Igen i år var Rathlouskolen repræsenteret i årets udgave af ”Skole-            
                                                            fodbold” og igen med både et pige– og et drengehold. Desværre blev 
en kort fornøjelse for begge hold efter nederlag i første runde. Men begge hold kæmpede alt hvad de havde 
lært og forlod turneringen med oprejst pande og æren i behold. 

https://sciencetalenter.dk/begivenhed/kemicamp-8-9-klassetrin
https://sciencetalenter.dk/begivenhed/kemicamp-8-9-klassetrin
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Vi har haft bi emne i børnehaveklassen. 
Vi har lært rigtig meget om bier. 
Vi har sluttet emnet af med at lave vores første læsebog: En “Bi læsebog”. Her er et lille uddrag. 

Bi-emne i bh.klassen 
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En hilsen fra ”Bakkehuset” 
Vi er kommet godt i gang i SFO/Bakkehuset 
efter sommerferien.  
 
0. klasserne har virkelig ”indtaget” stedet og er 
i gang med lege og aktiviteter alle steder. 
 
1. klasserne er nu de store, som efter en lidt 
længere dag i skolen, nyder særligt godt af fri 
leg i SFO.  
 
Vi har de sidste par uger haft ”Udeliv” som te-
ma, hvor vi blandt andet har spillet naturbingo 
i skovene omkring skolen, lavet suppe og pop-
corn på bål, været på ture i naturen, snittet 
pinde med dolke, lavet skibe, malet et efterår-
stræ mv. 
 
Som et led i træ beplantningen på skolen, har 
vi plantet 4 nye træer (ud af 8). Træerne skal 
plantes, så de binder skolen sammen fra den 
ene ende til den anden.  
Vi fortsætter vores udelivs-tema indtil efterårs-
ferien. Derefter tager vi hul på et nyt tema: 
”Gode gerninger” 
 
Efterårshilsner fra ”Bakkehuset” 

Flot kunstværk lavet af SFO-børnene 
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6.A & 6.B på Samsø 
Min dagbog 
Mandag d. 27/8 
Kære dagbog. I dag har vi sejlet til Samsø. 
Sejlturen var virkelig lang så jeg blev lidt 
søsyg men det var okay. Da vi kom af fær-
gen regnede det helt vildt og det var lidt 
hektisk. 
 
Der var cirka 2 kilometer til stedet hvor vi 
skulle bo, gården hed Nordgården. Da vi 
kom til gården var vores bagage allerede sat af. Så vi satte vores cykler i gården. Da vi kom ind satte  vi os ned 
og fik lidt info at vide. Men nu skulle vi pakke ud og gøre vores værelser hyggelige. Vi boede sammen på kryds 
og tværs, det var godt og hyggeligt. 
 
Efter det skulle vi spise frokost og så måtte man slappe af i nogle timer. Da der var  gået noget tid skulle vi ud 
og gå en tur og købe slik vi kunne hygge os med. Imens vi gik begyndte det lige pludselig og mega regne. Da 
vi endelig kom op til Brugsen havde vi ikke særlig meget tid så vi skyndte os og så skulle vi hjem igen. Men så 
begyndte det virkelig at regne som i VIRKELIG. 

Vi var drivvåde da vi kom hjem men så hoppede vi alle sammen 
i nattøj og spiste aftensmad. 
Så hyggede vi alle sammen og så skulle vi synge - vi SES. 
 
Tirsdag d. 28/8 
Kære dagbog. I dag har vi været i Falkecenter, hvor jeg fik lov til 
at holde en kæmpe ørn. Det var mega sejt. 
 
Bagefter cyklede vi til Ballen hvor vi fik lov til at gå rundt og kø-
be noget slik og hygge os. Så skulle vi til Tranebjerg på en tar-
zanbane. Den cykeltur var virkelig laaaang, fordi der var noget 
galt med min cykel så den var svær at cykle på. 
Da vi endelig kom derhen kunne Kasper ordne den, så den var 
så god som 
ny. Så var vi 

bare på tarzanbanen og hyggede os. 
Nu er vi endelig hjemme og har spist og slappet af og har 
været udenfor.  
 
Nu skal vi synge, skrive dagbog og så skal vi i bad. 
 
Onsdag d.29/8 
Kære dagbog. I dag startede vi med at pakke vores ting 
sammen og spise morgenmad. Jeg var godt nok træt men 

det gik. 
 
Så gik der lidt tid og så skulle vi egentlig bare afsted fra Nord-
gaarden. Vi kørte fra Nordgaarden cirka kl 10.45. 
Så kom vi på færgen hvor mig og Silje købte pomfritter, fordi vi 
havde nogle penge i overskud. 
 
 
Nu er vi alle sammen hjemme igen og har mange gode minder 
med fra Samsø. Det har været en god hyttetur . 

Julie H 6.b 
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vi os ned 
og fik lidt info at vide. Men nu skulle vi pakke ud og gøre vores værelser hyggelige. Vi boede sammen på kryds 

Vi var drivvåde da vi kom hjem men så hoppede vi alle sammen 

Kære dagbog. I dag har vi været i Falkecenter, hvor jeg fik lov til 

Julie H 6.b 

Da vi besøgte Samsø Falkecenter, 
fik vi allesammen mulighed for at hol-
de en fugl. Jeg valgte at holde en 
hvid ugle, der hedder Sigurd. Den 
var meget lettere, end man skulle 
tro.  
 
På turen lærte jeg også min parallel-
klasse bedre at kende, fordi der var 
mere tid, hvor vi skulle være sam-
men, i forhold til når vi er i skole.                                                                                  
Sif, 6.A 

6.A & 6.B på Samsø 
Kære Dagbog d. 27. august 2018 
Mandag: Vi cyklede fra Rathlouskolen kl.08:00 til 
Samsøfærgen. Så skulle vi sejle i en time. På færgen 
måtte vi købe lige hvad vi havde lyst til. Vi havde 75 kro-
ner med i lommepenge. Vi købte iste og chips. Så skulle 
vi cykle til Nordgården, hvor vi blev inddelt på værelser-
ne. Bagefter spise vi frokost som vi selv havde haft med 
hjemmefra. Så gik vi til Tranebjerg, hvor vi gik i Super 
Brugsen. Da vi gik hjem regnede det bare så meget. Da 
vi var hjemme igen hyggede vi på værelset indtil vi skul-
le spise aftensmad, hvor fik vi spaghetti med kødsovs. 
 
Kære Dagbog d. 28. august 2018 
Tirsdag: Vi blev vækket kl.07:10 og så skulle vi spise 
morgenmad. Kokken 09.00 cyklede vi til falkecentret, 
hvor vi så mega mange forskellige fugle. Der var en sød 
lille bitte ugle, som hed Brutalis, den var 8 år gammel og 
meget nuttet. Vi kunne også holde en fugl. Jeg var så 
heldig at holde en stor ørn fra Amerika. Så cyklede vi til 
Ballen hvor vi kunne gå rundt, hvor vi ville.  I min gruppe 
hyggede vi os ved stranden og hoppede rundt på broer-
ne. Så cyklede vi til Tarzanbanen i Tranebjerg, det var 
sjovt og spændende. 
Klokken 16.30  tog vi hjem og hyggede og spiste aftens-
mad. Vi fik madpandekager med oksekød og salat. Vi 
legede ude til kl.20:00 også skrev vi dagbog og sang san-
ge. 
 
Kære Dagbog d. 29. august 2018 
Onsdag: Vi stod op og spiste morgenmad. Så skulle vi 
pakke og så tog vi afsted til Samsøfærgen. Vi ventede i 
lang tid på at færgen skulle komme. 
Da vi kom ombord var vi godt trætte. Vi sad og spillede 
kort og hyggede med det vi købte. Så skulle vi cykle hjem 
til Odder. Da vi kom tilbage til Rathlouskolen, var vi for 
tidligt på den så vi ventede i ti til tyve minutter på at blive 
hentet. 
Alt i alt var det en rigtig god men også våd tur,  
hvor vi hyggede os på kryds og tværs.               Karl-Emil 6.b                                                                                
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9. årgang i Østrig 
Tre ting i Østrig 
Vi har været i Østrig på lejrtur, der 
har vi oplevet en masse sjove ting. 
Vi har fx. været i Flying fox, det er 
en adventure park, hvor man kan 
klatre på klipper og flyve med 
svævebane over små kløfter. Vi 
startede med at gå et langt stykke 
op til der hvor vi skulle begynde at 
klatre. Det var ret glat på de mud-
rede sten, men vi havde selvfølge-
lig sikkerhedsudstyr på. Vi gik igen 
et langt stykke op, så vi lige kunne 
lære udstyret at kende. 
 
Så skulle vi igang med at klatre. 
Det var meget grænseoverskri-
dende at klatre ned af de stejle 
klipper, og derefter bare lade sig 
svæve i luften i en tynd stålwire. 
Man kunne efter den første del stå 
af, og tage en lidt mindre grænse 

overskridende vej, eller man kun-
ne tage hele turen. Hele turen slut-
tede af ved at man svævede hele 
vejen over den dæmning vi starte-
de ved. Den var længere end de 
andre og det var mega fedt.       
 
Vi var også ude at prøve noget lidt 
mindre grænseoverskridende: Ro-
delbahn (Bobslæde) i Flachau. 
Rodelbahn er en slags rutscheba-
nen hvor man har sin egen vogn, 
og selv styrer farten. 
Den er bygget op af en bakke, så 
man starter med at blive kørt op, 
og på vejen ned, kan man så styre 
farten. Det var da meget sjovt. 
 
En af de sidste dage, var vi i Eis-
riesenwelt, som er verdens største 

isgrotte. 
 
Vi skulle først med bussen op til 
indgangen, og derefter med svæ-
vebane op til stien, hvor vi så skul-
le gå op til grotten. Da vi kom der-
op, blev vi delt i to hold, med hver 
sin guide. 
Først del af turen startede med at 
gå op af 750 trappetrin, hvor vi fik 
nogle informationer hen ad vejen. 
Hele vejen så vi nogle flotte is 
skulpturer som naturen selv havde 
lavet. Vi gik med nogle lygter af 
levende ild, og guiden gik med 
magnesium tråde, der lyste hele 
rummet op. 
Det var en fantastisk oplevelse 
men lidt koldt og klaustrofobisk. 
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2.A og 2.B på hyttetur 
2.A og 2.B har været på hyttetur ved Grenå. Efterfølgende har de alle sammen skrevet om turen. Alle er 
enige om, at det var en rigtig god, sjov og dejlig hyttetur. Her er et par eksempler fra deres beretninger. 

Billeder fra det ”nye” billedkunstlokale - og et par resultater af det kre-
ative arbejde, der laves i billedkunst 
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Efter 7. årgangs traditionsrige årgangslejrtur til Bornholm i 
uge 35, hvor vi oplevede Christians- og Frederiksø, Øster-
lars rundkirke, Gudhjem, røgede sild, Helligdomsklipper-
ne, høj sø, Tivoli, nye venskaber og meget mere -
 besluttede 7. årgangslærerne at lade eleverne arbejde 
med deres oplevelser igennem genreskrivning. Derfor kan 
I, i det følgende, opleve vinkler på turen igennem genrer 
som; kommentaren, featuren, reportagen, øjenvidneberet-
ningen, nyhedsartiklen m.v...  

Hvert år tager Rathouskolens 7. klasser på tur til 
Bornholm. En tradition der holdes fast i - en tra-
dition der betyder at eleverne lærer hinanden at 
kende på en anden måde end når man sidder i 
klasseværelset. 
 
Solen skinner fra en skyfri himmel. 88 storsnakken-
de elever kommer gående, hoppende, snakkende 
og grinende hen ad 
stien på vej fra Born-
holms Kunstmuseum 
mod Helligdomsklip-
perne. 
For at komme ned til 
målet - den mørke klip-
pehule med grotteed-
derkopperne - skal 
man ned af den stejle 
trætrappe - en udfor-
dring for de fleste. 
For enden af  trappen 
skal man over nogen 
klipper for at komme 
over til broen. på vej 
vej ned mod klippehu-
len er der en stejl stige. Når man står på stigen kan 
man lugte havet og bliver ramt af skumsprøjt. Man 
kan høre skrig inde fra hulen fra dem der har mødt 
den modbydelige grotteedderkop. 
Grotteedderkoppen en ret stor, sort og rustbrun ed-
derkop, som 
naturligt lever i 
fugtige klippe-
huler. Hvis der 
ikke er klippe-
huler kan den 
tage til takke 
med fugtige 
kældre, brøn-
de, jættestuer 
eller mørke, 

fugtige og uopvarmede rum i stenhuse. I Danmark 
er den især kendt fra Bornholm, hvor den er talrig i 
”Sorte Gryde” i Hellig-
domsklipperne. Her 
kan man se talrige af 
de store, mørke ed-
derkopper hænge i 
loftet og væggene, 
hvor man også kan se 
de smukke ægspind, 
der ligner små, hvide 
balloner. De er op til 
tre centimeter lange.  
 
På vejen op ad trap-
perne står en flok ele-
ver. Sigurd fra 7b har 
ikke noget imod at 
fortælle om mødet 
med grotteedderkopperne: “De var mega store, mit 
hovede stødte ind  en af de store ægsække, det var 
klamt.” 
 
88 elever plus lærere er tilbage i 
bussen og turen fortsætter mod 
Gudhjem. Her er der store planer 
om at slå rekorden i isspisning. 
Noah, Elias, Mads og Sigurd har 
planer om at dele den største is 
man kan få i Danmark - alle hå-

ber at det vil lykkes for dem at holde 
isen i sig. 

 

Helligdomsklipperne og grotteedderkopper 
af Sigurd Lykkegaard 
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DSB forhindrer muli-

ge venskaber! 
Skrevet af: Freja Møller Balslev og 
Laura Tranberg Jensen. 
 
De fire syvende klasser fra 
Rathlouskolen, var i uge 35, en 
tur på Bornholm. Turen varede 
5 dage.  
 
Starten af turen tilbringer vi i tog. 
Selve togturen er okay, men der er 
et par problemer. Allerede da vi 
skal stige ind i toget, støder vi på 
det første problem. Vi får nogle 
helt forkerte oplysninger, om hvil-
ken vogn vi skal være i. Vi løber 
derfor gennem hele toget, for at nå 
den rigtige vogn. 
 
Det vækker en masse uro, som er 
virkelig unødvendigt, og også rig-
tig irriterende. Nu når at det er den 
første store lejrtur, som vi er på, er 
det virkelig provokerende, at turen 
starter på denne måde. DSB skal 
virkelig stramme op, for hvis der 
kommer en endnu større forsam-
ling, kan det have store konse-
kvenser, med sådan nogle fejl. 
Men det er nok en af grundene til, 
at DSB altid er for sent på den. 
 
Skolen bestiller, ifølge vores op-
lysninger, allerede billetter til toget 
tilbage i april, 2018. Derfor mener 
vi også, at det ikke skulle være et 
problem at alle fire vogne, ligger i 
nærheden af hinanden, men det 
kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. 
Skolen får ikke på forhånd oplys-
ninger om, at vi ikke kan have 
vogne tæt på hinanden, da de be-
stiller billetterne. Det er virkelig 
ikke noget, som DSB kan være 
stolt af. Når der er fire skoleklas-
ser på tur, er det da ret vigtigt, at 
de sidder samlet. Det kan jo også 
være en vigtig del, af det med at 
lære hinanden at kende. Måske 
den vigtigste del? Vi synes at det 

er noget sjusk, og noget møg. Så-
dan noget skal der oplyses om, før 
man betaler for sine billetter! 
 
På togturen oplever vi selvfølgelig 
nogle forskellige regler, omkring 
siddepladser, i de forskellige klas-
ser. I vores klasse, 7b, er det lavet 
sådan, at man har én makker, 
som man sidder ved siden af. I 
nogle af de andre klasser, er man i 
grupper på fire. Det ville være en 
ide, hvis man bare selv må vælge, 
hvem man sidder sammen med. 
Det kan selvfølgelig være rart nok 
for de nye klasser, at der bliver 
lavet grupper. De kan jo godt være 
lidt usikre på alt i starten, og har 
behov for lidt tryghed. For os, som 
allerede eksisterende klasse, kan 
det nu være meget rart, selv at 
kunne vælge. Til dem, der skal på 
denne tur næste år, anbefaler vi, 
at man selv kan vælge, hvem man 
sidder sammen med. 
 
På togturen sker der en del sjove 
og uventede ting. En af tingene er, 
at der kommer en muslim forbi. 
Han prøver at få os til at købe en 
bog, der åbenbart skal bevise at 
der er noget mellem himmel og 
jord. Han er ret nærgående, og 
også lidt grænseoverskridende.  
 
Det ender dog med, at vi alle gri-
ner lidt af det hele. Det er meget 
uventet, og derfor også ret overra-
skende, men det er nu meget sjovt 
alligevel. Sådan noget som det, er 
det der gør vores tur til noget spe-
cielt. Lige præcis de ting som vi 
oplever, vil ingen andre nogensin-
de opleve. En anden ting som sker 
er, at en person bliver påkørt, af et 
tog. Det er ikke det tog som vi kø-
rer i, men vi må vente i over en 
time før vi kan komme videre. Det 
er virkelig lang tid at vente i. Vi får 
ikke rigtigt nogle oplysninger om, 
hvad der faktisk sker.  
 
De få oplysninger vi så får, hand-

ler kun om at der ikke er nye op-
lysninger. Der kan de godt lige 
tage sig sammen. Det er virkelig 
for dårligt. 
 
Hele denne her bornholmertur, er 
virkelig en god måde, at lære hin-
anden at kende på. Det giver en 
masse fritid, og man er konstant 
sammen med hinanden. 
 
Det er en dejlig tur, men som sagt, 
så er der helt klart nogle ting, der 
til en anden gang, virkelig skal 
strammes op på. Men Rathlou hol-
der sammen, og ser bort fra de 
dårlige ting, og vælger at fokusere 
på alle de andre dejlige minder fra 
turen. Det er sådan at vi gør det, 
her på Rathlou. 
 
 

  

FORTSÆTTES 
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Halvfarlig ulykke i Tivoli København 
Af Frederik og Anders, 7b 
 

Dreng besvimede i Det Gyldne Tårn 

"Jeg kan ikke huske noget fra turen", fortæller skoleelev, 
Noah, der med resten af 7. årgang på Rathlouskolen, efter 
lejrskole på Bornholm, var taget på en afsluttende tur i Tivo-
li. En afsluttende tur der var ved at blive lidt for spænden-
de… 
 

Turen op i det gyldne tårn, var for Noah på 12 år, nogle ner-
vøse 10 sekunder. På vejen ned besvimede Noah, men 
kom til bevidstheden inden turen var slut. 
 

Begivenheden fandt sted den 31. august 2018, hvor Noah og de 85 andre fra årgangen, var taget i den vel-
kendte forlystelsespark, Tivoli København. “Han var nervøs. Det har sikkert haft noget med besvimelsen at 
gøre. Det varede dog kun i to sekunder”, siger Laura Tranbjerg fra Rathlouskolen, der ellers kun har rosen-
de ord om skoleturen i Tivoli. 
 

Den 63 meter høje forlystelse, kaldet Det Gyldne Tårn, har i alt 12 sæder. Den har et frit fald på 55 meter, 
efterfulgt af en lille hoppetur. Der kører ca. en halv million mennesker i tårnet hver sæson. Hvis man vil 
sætte sig selv på prøve, kan man tage et par fyldte glas med op i forlystelsen, og forsøge at spilde så lidt 
som muligt. 
 

Selvom det kan ske at man besvimer, skal man ikke være bange for at prøve Det Gyldne Tårn. “Hvis det 

skulle ske at den bøjle der holder sig fast i sædet fejler, kan sædet ikke benyttes. Ved andre fejlmeldinger 

lukkes forlystelsen, til den kører sikkert igen. For at undgå fejlmeldinger, skiftes der 4 wirer i tårnet hvert år, 

og forlystelsen sikkerhedstjekkes mindst 2 gange om ugen.” Siger Christina Høj, head of education, i Tivoli. 
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D. 27/9 havde vi venskabsdag sammen med 3.b  
Efter morgensang skulle vi gå ind i gymnastiksalen. Vi startede med 
folkedans. 
Efter folkedans skulle vi ud i grupper som Hanne havde lavet. I grup-
pe 4 skulle vi lege forhindringsbane. I gruppe 1 skulle vi lave jorden 
er giftig fangeleg. 
Der var også en gruppe der skulle lave sækkeløb, det så sjovt ud. Og 
i den sidste gruppe skulle de lave gummistøvlekast. 
Efter ti frikvarter skulle vi over i den nye bypark over ved rådhuset. 
Vi skulle være sammen med vores lille ven over ved Rådhusparken. 
Efter vi havde været der i et stykke tid skulle vi tilbage til skolen. Så 
skulle vi spise men vi spiste hver for sig. Bagefter skulle vi spille skak 
sammen eller mod vores lille ven. 
Vibeke stod over i kopirummet og printet vores hoveder ud så de pas-
sede sammen med vores lille ven. 

Skrevet af Magnus,  
Freja og Caroline 6.b 

Torsdag d.20.september var 
der “store-venskabsdag” i alle 
klasser for Rathlouskolens 1-
6.årgang. Eksempelvis mød-
tes 2. og 5.klasse, 3. og 
6.klasse og for vores ved-
kommende skulle 1.b og 4.b 
mødes. 
For disse to klasser blev der bl.a i fællesskab lavet folde-
huse med Villa-Ville-Kulla som inspiration, udflugt til Od-
der Folkepark og lavet fælleslege, som “de store” i 4.b 
arrangerede for “de små” i 1.b. Også frikvartererne blev 
brugt, så de nye venskaber kunne udfolde sig - mange 
nye venskaber blev denne dag etableret mellem Lilleven 
og Storeven. 

Mange hilsner fra  
1.B, 4.B og klasselærerne Mette og Søren 

HYGGESTEMNING OG SJOV I SFO 
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Fredag d.31.august var 0-1.klasserne på friluftstur til 
Hou Strand. 70 friske børn blev sat af bussen ved 
Hou Havn, og begyndte gåturen langs med stranden. 
Hurtigt med stor spredning i flokken - nogle på jagt 
efter flotte sten, andre undersøgte tang-bunker mens 
nogle forsøgte sig i kunsten af “slå smut”. Langt hen-
ne af stranden ved en legeplads og en badebro, var 
det fælles opholdssted. Charlotte fra SFO, var leve-
ringsdygtig i rekvisitter til krabbefangst, så hurtigt var 
der aktivitet på broen. Andre hyggede, byggede og 
legede, og madpakkerne blev indtaget når maven 
rumlede. Efter en dag med frisk luft, aktiviteter og 
dejligt fællesskab på tværs af klasserne, drog trætte 
men glade børn tilbage til Rathlouskolen. 

Citater fra elever: 
“Det var bedste var da vi byggede med sand med 
Pokemons i”, Jeppe, 1.b 
“Det var sjovt at gynge på legepladsen”, Emma, 1.b 
“Jeg elsker at finde sten og krabber”, Sophia,1.b 
“Det bedste var at klatre i det gode træ, Clara”, 1.b 
“Mange børn fangede krabber på badebroen”, Freja, 
1.b 
“Det var sjovt at lave smut - min bedste var 6 smut”, 
Olander, 1.b 
“Jeg kunne lege med min kusine - hun går i 
0.klasse”, Severin, 1.b 
“Emma og jeg legede hest på stranden”, Olivia, 1.b 

 

Ud
 i
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et

 b
lå

! 
Ud i det blå! 
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Efteråret er kommet snigende - men det er ikke 
noget problem i Jarlingshus. 
Vi har friluftstema i SFO og er derfor er vi meget 
ude. Vi går ture i skoven, vi leger krigere, og vi 
laver bålmad.  

Vi leger "krible krable ræs" med små insekter, og 
skræller æbler til den æblekage, vi skal spise til 
høstfest. Vi laver brombærmarmelade og lærer 
at lave yoga udendørs.....  

Der sker meget i Jarlingshus og vi har det rigtig 
godt. 

I samarbejde med elever fra Odder Gymnasium, har SFO-børnene fra 3. klasse haft glæde af et ugentlig 
besøg af en gruppe elever fra Odder gymnasium. Besøget har foregået igennem hele september måned 
og fortsætter indtil efterårsferien.  

Børnene er blevet udfordret motorisk gennem forskellige discipliner, som eksempelvis parkour, Street 
hockey og Ultimate. Gymnasieeleverne har øvet sig i at præsentere aktiviteter i 'børnehøjde' og 3 klasser-
ne har været, og er villige og meget entusiastiske deltagere.  

Vi fortsætter det gode samarbejde efter efterårsferien. Denne gang er det 2. klasserne der får tilbuddet.  
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