
En skole dag på Ørestad Friskole. 
 

Klokken er 8:00, og skoledagen er begyndt. Vi starter med at blive krydset af så, vores lærere ved, hvem der 

er i skole, og hvem der ikke er. Efter vi er blevet krydset af, giver læren vigtige beskeder. Klokken 8:15 skal 

vi til den første time. Om mandagen er det matematik. Der har vi niveauundervisning, hvor vi er på hold, 

efter hvilket niveau vi er på. Matematiktimen om mandagen varer 1 time og 30 minutter. Klokken er 9:45, 

og vi har pause. Det er en pause, der kommer alle dage på samme tidspunkt. Vi skal være ude hele pausen. 

Der kan vi få en morgenbolle, som er en bolle, en af elevernes forældre har bagt. Pausen slutter 10:15, og vi 

kan om mandagen gå ind til en dansk time, der har vi også niveauundervisning. Dansktimen mandag varer 

45 minutter.  

Kl. 11:00 begynder historietimen om mandagen. I historie har vi ikke niveauundervisning, men har 

undervisning sammen med vores klasse. Historietimen om mandag varer 45 minutter. Kl. 11:45 begynder vi 

frokosten. Frokost ligger samme tidspunkt alle dage. Til frokost har vi forskellige tjanser som f.eks. at feje, 

at rydde op i garderoben mm. 12:15 skal vi til pause. I den pause må vi gerne være inde, men også ude, hvis 

det er det, vi har lyst til det. 

12:30 begynder timerne igen. Om mandagen er det en engelsk time, der begynder. I engelsk har vi også 

niveauundervisning. Engelsktimen slutter 13:15, og vi skal have basis/sport. Det er to linjefag, hvor vi selv 

har valgt, hvad vi har lyst til. Sport varer lidt længere tid, men begge fag er fag, hvor vi skal ud og røre os. 

Basis slutter 14:45, og der får dem, der har basis, fri, hvis ikke man har internationalt udsyn, som er et 

valgfag. Det er kun dem, der har basis, der kan have internationalt udsyn om mandagen. Hvis man har 

internationalt udsyn, har man fri 15:30. Sport om mandagen slutter 15:30, og der får dem, der har sport, fri. 

 

Viola, 6. klasse 


