
   

 

 

 

 

 

  

 

Det har været en travl og hektisk uge 
med fuld gang i, og massere sved på pan-
den. Alle 16 værksteder har været spæn-
dende og lærerige. De 5 emner har væ-
ret: kunst, leg og bevægelse, musik, mad 
og genbrug og film og lyd. Ugen har 
handlet om sammenholdskræft og det 
kan man love for at der har været meget 
af. Alle lære har været mega søde og 
har lært os en masse. 
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Sådan laver du din egen Rap   
 

I værksted 1 på SAG bruger eleverne 

SONGHI til at lave beats   

 

  

 

 

 af Karl fra 4x. og Remus fra 

4v  

Sarah og Oluf fra 5. x 

er godt i gang med at 

lave deres egen rap på 

værkstedet ”Fra Mozart 

til rap” i lokale 208.    

I Sarah og Olufs gruppe 

har de fordelt rollerne, 

så to laver teksten og to 

laver beat. Oluf og Sa-

rah har gået mest op i 

beatet. De nævner, at 

det derfor har været 

svært at få teksten til at 

passe til musikken. 

De giver os alligevel en 

linje fra rappen: ”Der er 

så mange opgaver at la-

ve, at man næsten føler 

sig som en sla-

ve”. Deres rap handler 

om, hvordan det er i 

skolen og at have for 

lange timer, for mange 

opgaver og for mange 

problemer. Sarah og 

Oluf fortæller, at de sy-

nes fordybelsesugen har 

været hård men god. 

Hårdt fordi det var 

svært at få teksten til at 

passe til beatet, men og-

så sjovt fordi de har fået 

lov til at lave deres egen 

rap.  Oluf siger: ”Man 

finder også ud af, hvor 

svært det rent faktisk er 

at skrive en sang”    

 

Ud over at lave en rap 

har holdet i løbet af 

ugen også lyttet til Mo-

zart for at lære at om 

musikkens historie og 

den musik, 

som SAG´s kor synger.   

 

På holdet har de desu-

den lært teknik til at la-

ve musik. 

Sarah og Oluf fortæller, 

at tingene skal gøres i 

denne rækkefølge:    

1) Laver en profil på 

SONGHI   

2) Vælger instrumen-

ter     

3) Sæt toner ind i fir-

kanterne    

4) Skriv teksten ind i 

SONGHI    

5) Få teksten til at 

passe med musik-

ken   

 

”Man finder også 

ud af, hvor svært 

det rent faktisk 

er at skrive en 

sang”   

Oluf 5. x   
 

I værkstedet arbejdede 

mange intenst med mu-

sikken, og der var en 

god og hyggelig stem-

ning. Sarah og Oluf sy-

nes ikke, at deres rap 

blev god nok til at blive 

udgivet, men de synes, 

at musikken var god, og 

det har været et sjovt 

forløb.   

 

 

Tegning: Vera 5.v .  

Musiksektionen  

Rapperne Sarah og Oluf fra 5x Foto: Karl Wolf Rasmussen, 4x   
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SJOVT AT RAPPE PÅ 
FREMMEDSPROG    
 

På hold 15 bliver der rappet 
på tysk og fransk. Børnene ny-
der det!   

I lokale A206 er de godt i 

gang med at læse og frem-

føre tyske og fran-

ske raptekster. Der er god 

stemning, og børene hyg-

ger sig. Især Simon fra 3.x 

som siger: ”Jeg er tilfreds 

med mit hold, de er søde”. 

Musikproduktion, rap og dj

-kunst er de 3 ord, som han 

beskriver værkstedet med, 

og han ser også frem til at 

kunne blive bedre til at 

skrive tekster til rap og at 

rappe.   

Alvin 4.x siger: ”Det er fint 

at rappe, det er nyt men 

sjovt, lærerne er søde, og 

jeg har lært at udtale et 

tysk ord”. Wilhelm fra 5.x 

udtaler, at han kan godt li-

de værkstedet, men det 

bedste ved værkstedet er 

hans gruppe.  Han er også 

blevet gode venner med en 

fra de ældre klasser.   

 

På holdet ser de også tyske 

film. Deres ordforåd på 

tysk og fransk bliver udvi-

det, og de får de kendskab 

til fransk kultur. De lærer 

også noget 

om rappens historie, og 

hvad hiphop er. 

På holdet  laver de modern

e rapproduktion.   

”Det er nyt men sjovt, 

lærerne er søde, og jeg 

har lært at udtale et 

tysk ord” Alvin 4.x  

Nogle har lavet deres eget 

rapstykke før, men for an-

dre er det helt nyt at lave 

rap. Det virker som om, at 

alle er tilfredse med deres 

grupper, og de ældre børn 

hjælper de yngre med spro-

get. Det har tydeligvis væ-

ret en sjov oplevelse for 

mange på holdet.   

 Maria 6.X og Simon 3.X poserer. Foto: Rigmor og Oskar   

Elever renoverer Væksthuset. Læs mere i Mad– og Gen-

brugssektionen  

Elever lærer  om forskellige fisk. Læs videre i artiklen 

”Ud i naturen” 

Musiksektionen  

Af Rigmor 5.X og Oskar 6.X   
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En stol med stil 

Af  Silija 7.X 

Drenge og piger fra 3-8 klas-

se, er sat sammen i forskellige 

grupper. Deres opgave er at 

bygge og pynte en genrestol. 

Hver gruppe har valgt en mu-

sikalsk genre, som de skal få 

stolen til at repræsentere. På 

værkstedet bliver der savet, 

limet, penslet og pyntet. Ele-

verne lader deres kreativitet 

gå amok med masser af pom-

poner, maling, avis og sav-

ning på forskellige kreative 

måder.   

På hold 12 lader 3-8 kl. deres kreativitet gå amok i musikalske genrestole  

Nogle grupper pynter deres stol, mens andre bygger deres stol. Foto: Rigmor 5.X    Mange af eleverne kan 

godt lide opgaven og sy-

nes, at det er en sjov og 

kreativ opgave. De kan 

godt lide at arbejde med 

forskellig slags kunst. 

Stemningen er også god 

på værkstedet, da mange 

griner og har det sjovt. 

Folk ser ud til at lære 

hinanden bedre at kende, 

da der bliver snakket me-

get. Selvom nogle er i 

fuld gang med den lidt 

hårde savning, er det og-

så sjovt.  

 

Når stolene er færdige, 

bliver de sat forskellige 

steder på skolen til pynt. 

Så alle kan se deres flotte 

kunstværker.   

Musiksektionen  
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Brætspilsværksted: God 
stemning og sjove spil!   
 

Vi har besøgt brætspilsværkstedet. 
Der laves helt nye og unikke bræt-
spil, med alt fra quiz- til krigs-
spil, og der dannes nye venskaber.   
 
                    

 

Af Sebastian 4.U og Jonas 8.X    
 

 
På brætspilsværkstedet lærer man at tænke kreativt. Man 

lærer også, hvordan man laver sit eget brætspil.   

 

Først skulle de spille nogle kendte brætspil for at lære 

om, hvad der kendetegner et godt brætspil. Så blev 

de undervist i, hvad der skal være i et brætspil. Derefter skulle 

de lave en skitse af deres eget brætspil, og da de var færdi-

ge med det, skulle de have en masse god respons fra andre, der 

havde spillet deres spil, så deres spil kunne blive endnu bed-

re. Da vi besøger dem, er de i den sidste fase, hvor de retter 

spillet til og laver rigtige brikker og plader.    

 

Emil 8.X synes, at emnet var fedt, og at det er sjovt at prøve 

noget nyt som fx at arbejde på tværs af klasserne. Men han 

kan bedst lide at arbejde sammen med sin klasse og jævnald-

rende.    

 

 

”Altså… det er anderledes” 
 Emil 8.x 

 

 

Gustav 4.U var derimod rigtig glad for både emnet og for at 

arbejde på tværs af årgangene.   

 

”Jeg synes man får et meget bedre sam-
menhold” Gustav 4.U  

 
Elvis, Bastian, Theodor og Markus har lavet et krigs-

spil. Krigsspillet går ud på at erobre alle felter på brættet. Måden 

man erobrer felterne på, er ved at slå en seksser. Man har tre for-

søg til at slå en seksser. Alle starter på et felt. Man kan først erobre 

andres felter, når alle de neutrale felter er erobret. Når man ikke 

har flere felter, er man ude.  

 

Bastian 6.x: ”Jeg har lært at lave prototyper og hvad der skal være 

i et brætspil. Jeg synes det er sjovt”     

     Billedet viser krigsspillet. Foto: Jonas 8.X og Sebastian 4.U   

Bevægelse og leg  
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Jumpstyle og Lancier  

I løbet af uge 3 har hold 8 på SAG lært både 

Jumpstyle og Lancier. 

I uge 3 er alle årgangene på 

SAG blevet blandet sammen i 

16 hold.  På hold 8 lærer de at 

danse både Jumpstyle og lan-

cier. Vi er nede at opleve, hvad 

de laver. For at lære dan-

sen Jumpstyle er de blevet delt 

op i tre mindre hold. Hvert 

hold er i hver deres klasseloka-

le og lærer hver deres dansetrin 

indenfor Jumpstyle. 

 

-Vigga 8.v om Jumpstyle.    

Tre elever der danser Jumpstyle.    

-Christina lærer.    

“Det er vigtigt, at børnene kommer ud 

af deres comfortzone og lærer hinanden 

bedre at kende”    

Stemningen på holdet er 

god og meget energisk.   

 

Formålet med ugen er, at 

skolen får en bedre sam-

menhængskraft. Hvert hold 

har et værksted, hvor man 

laver noget sjovt. På danse-

holdet er der god kemi. Ele-

verne griner sam-

men, selvom at de er blan-

dede elever fra 3-8 klasse. 

For hver dag der går, lærer 

eleverne hinanden bedre og 

bedre at kende. Det 

er sjovt at være på et 

hold, hvor man bevæger sig. 

Jeg har også fået nye og go-

de venner, siger Ingrid 3.x. 

Det er fedt at være med an-

dre årgange. Jeg har også 

lært at tale med andre al-

dersgrupper, siger Enya 

6.v.    

 

 

 

Når de har lært trinnet, ro-

kerer de rundt til et nyt 

klasselokale og et nyt trin. 

På den måde læ-

rer alle hurtigt trinne-

ne, da de er i mindre grup-

per. Senere på dagen skal de 

lære nogle danse, som ele-

verne har forberedt. To af 

eleverne står foran, og trin 

for trin lærer 

de de andre dansen. De skal 

bruge disse trin til en koreo-

grafi, som de laver senere.  

 

Koreografien skal bestå af 

de trin, de har 

lært i jumpstyle og så nogle 

trin, de selv putter ind. 

Selvom det er sjovt, kan det 

godt være lidt udfordrende. 

Jeg er nemlig ikke så god til 

dans, siger Sylvester fra 

8v.    

Af: Ellen 6.v og Selma P 8.v    

”Det er svært at forklare, men som det ligger i 

ordet Jump handler det meget om at hoppe og 

sparke, imens det går rigtig hurtigt”  
Elev fra danseholdet  Stribe: Vera 5.v .  

Bevægelse og leg  
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Ud i naturen!  

 

 

 

 

Her kunne nogle af børnene kunne komme tæt nok på 

til at røre dyrene.  De er i  Dyrehaven, hvor de kan se 

dyr og gå ture. Foto: Flemming Nielsen 

På værksted 16 har de 

været udenfor i det meste 

af uge 3. De har besøgt 

mange forskellige steder, 

og set et hav af forskelli-

ge dyr: De har været i 

Dyrehaven hvor de har 

set rådyr, på Øresund 

Miljøskole hvor de har 

prøvet at skære i fisk, på 

Naturcenter Amager, 

hvor de har set på bl.a. 

dyrepelse, og sidst men 

ikke mindst har de væ-

ret i Zoologisk Have, 

hvor de har set alverdens 

dyr.   

Her ses en fisk holdt af en elev fra SAG. Her er børnene på Øresund Miljøsko-

le. Fotograf:  Flemming Nielsen   

Her lærer eleverne om en flad-

fisk. Fotograf:  Flemming Niel-

sen   

Bevægelse og leg  
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”Vi glæder os” 

 

 

 

            -Redaktionen  

Nu får SAG farveudsmyk-
ning på gangene! 

Hold 2 maler kunstværker for at gøre skolen mere farverig.   

Foto: Minion 

I fordybelsesugen maler hold 2 malerier 
af musikere i alle mulige farver. De far-
verige malerier skal hænge ved ind-
gangshallen, så man får indtryk af sko-
lens musikmiljø, når man kommer ind.    
 
Ella Rose, 6v, som er på hold 2 fortæller, 
at hun regner med, at de store malerier 
bliver gode, for de så et billede af, hvor-
dan lærerne ville have, at billederne 
skulle se ud.   
 

 

 

 

 

’ 

 

Arbejdet med malerierne foregår ved, at 
eleverne klipper en skabelon ud, som 
skal være deres musikperson på billedet. 
Så lægger de billedet på 
en overhead og retter til, så det passer på 
pladen, og så tegner 
de figuren på deres plade med en bly-
ant. Bagefter skal de tegne figuren op 
med en sort tush, og herefter skal de ma-
le figuren sort, fordi det skal forestille at 
være en skygge af en musiker.   

På holdet laver nogle også toiletskil-
te, der skal være pirater og havfruer, og 
andre laver vejvisningsskil-
te i forskellige farver, så man kan 
se, hvor man skal gå hen, hvis man er ny 
på skolen.   
 
Stemningen på holdet er 
god, og eleverne arbejder-

godt. Karen Vestergaard, 
5x, fortæller: “Det er rigtig sjovt, og vi 
maler en masse forskellige ting. Der er 
rigtigt godt samarbejde i alle grupper-
ne.” Karen har også fået en ny ven fra 
4.kl. og synes derfor, at det er hyggeligt 
at arbejde sammen med nogle fra andre 
årgange. 
 
Holdets lærer Pernille Pheiffer fortæl-
ler også: “Det er rigtig sjovt og hygge-
ligt, og de arbejder i grupper på tværs af 
klasserne, så de møder også nye menne-
sker.” Mennesker mø-
der således hinanden igennem farver og 
samarbejde på tværs af alder på hold 2.     

Kunstsektionen  

Af: Josefine 5.X   
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Consectetur 
baboiii 
Hvordan ser midt om natten ud som figur. 

Uge 3 2020 

Af: Livia 6.v & sonja 4.v  

I uge 3 har værk-

stedet “illustrer 

danske san-

ge” arbejdet med at 

lave figurer af træ, 

der illustrerer en 

sang. På holdet blev 

de delt op i grupper 

på 2-3 personer, og 

eleverne kunne frit 

vælge, hvordan de 

ville illustrere deres 

sang. Illustrationern

e skulle limes på en 

træfigur, som skal 

pynte gangene på 

SAG.   

Vigga 6.v, To-

ne 3.v og Jo-

nas 8.u ville gerne 

lave en tegneserie, 

så de valgte en 

sang, der mere var 

en historie end en 

følelse. De ville vi-

se sangen “Midt om 

natten” ved at illu-

strere teksterne som 

tegneserie. “Vi 

valgte den sang, 

fordi det ikke er fø-

lelser, men en hi-

storie” siger Vigga 

fra 6.v. De fortæl-

ler, at de synes, der 

er kød på sangen. 

Det med, at sangen 

skal have kød på, er 

selvfølgelig bare en 

talemåde. Det bety-

der, at der skal være 

noget at skrive om, 

for hvis man skulle 

lave en figur ud 

fra lalala..... ville 

det blive lidt svært 

at illustrere.   Alle 

grupper tog et bille-

de af en elev fra 

gruppen i en speciel 

stilling, printede det 

ud, og så skar Lene, 

som er håndværk-

 og designlærer, bil-

lederne ud i træ. 

Derefter valgte de 

en sang, og så de-

korerede de deres 

figur som denne 

sang.  

Værkstedet sætter 

mere fokus på tek-

sten end på musik-

ken, og Vigga, To-

ne og Jonas fortæl-

ler, at det er rigtig 

fedt at arbejde med 

musik på en anden 

måde end normalt, 

for som de siger: 

“Normalt fokuserer 

vi jo mest på selve 

musikken og toner-

ne, men på dette 

værksted 

får man lov til at 

arbejde med at male 

musikken.” Vigga, 

Tone og Jonas er 

meget glade for at 

være på værkste-

det, fordi man får 

lov til at væ-

re kreativ og ha-

ve frie rammer.  

En anden gruppe, 

som består af Em-

ma 6.x, Ella 3.x og 

Valdemar 8.x illu-

strerer sangen 

“Joanna”. De valgte 

“Joanna”, fordi det 

er en rigtig smuk 

sang. På værkstedet 

kan man blandt an-

det også se figurer 

af “Giv mig Dan-

mark tilbage” og “I 

Danmark er jeg 

født”. Eleverne er 

enige om, at det er 

rigtigt hyggeligt at 

være på værkste-

det.     

FAKTA 
 

Træet, de har brugt, er 

faktisk blevet brugt 

før til renoveringen, så 

man kan sige, det er 

genbrug.   

 

Lærer på værkstedet: 

Marie Louise & Lene  

 

Størstedelen af elever-

ne på værkstedet kan 

lide værkstedet  

 

De har helt frit slav 

med at vælge sang   

En sang med kød på! 

Kunstsektionen  
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Går 7.klasse for meget i Lidl?  
SAG Kunstholdet laver DNA-Balloner i uge 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På holdet starter de med at puste ballo-

ner op, og så putter de papmache rundt 

om dem, og når det tørrer, så sprænger 

de ballonerne, og så skal 

de males. Kunstholdet skal male, hvad 

de forskellige klassers kendetegn er.  

For 7. klasse laver de fx 

et Lidl tegn, fordi 7.klasser går 

i Lidl meget tit.    

DNA -kunstholdet synes, at det er me-

get sjovt og spændende at arbejde med 

årgangenes DNA. De mener, at det 

styrker sammenhængskraften at lave 

det her emne i fordybelsesugen.  

 
Skulpturholdet laver DNA-balloner foto: Alberte 5.V og Asta 3.V  

 

 

 

 

Der dannes nye venskaber på tværs 

af klasserne hvilket giver et fanta-

stisk  fællesskab som giver godt sam-

menarbejde.   

Hvad siger læreren?  

Kunstholdets lærer Claus siger, at det 

styrker sammenarbejdet, og som læ-

rer lærer man også nye elever at ken-

de. Han mener, at det er en god ide at 

gøre igen måske ikke i år men næste 

år. Han synes også, at der er rigtig 

mange gode værksteder.    

 
Billede af: Nora Balck Sørensen   

De andre årgange DNA’er er:  

3.klasse: nye ting/ nye lære, nye elever, nye ven-

ner og ny skole   

4. klasse: krybbespil, hyttetur, håndværk og de-

sign, drama og venskab   

5.klasse: skærme, sang og fritid   

6.klasse: Lucia, rejser, madkundskab og passer-

ven   

8.klasse: valgfag, drengene går i overgang, skills, 

charmerende og man må spise i kantine   

 

Kunstsektionen  

Af: Asta 3.V og Alberte 5.V   
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Consectetur 
baboiii Elever fra SAG har brugt ugen på 

at sortere skrald og sy tøj om.   

 

Fra kapsler til øreringe! 

Eleverne lærer om forskellige typer af skrald. Foto af: simon wessing-

fald. Foto: Simon Wessing.  

Eleverne lærer om forskellige typer af skrald. Foto af: simon wessing-Af: Viola S 7.X og Gustav 8.X   

I uge 3 har eleverne på genbrugsholdet 

sorteret og samlet affald rundt omkring 

skolen. De har blandt andet samlet glas, 

metal og plastic, som kan genbruges. De 

har lært om genbrug, og hvordan plastic 

forurener verdenshavene, for der er risiko 

for, at man ikke kan få børn på grund af 

ftalater (en slags blødt plastic) fordi det er 

hormonforstyrrende. For hvis du smider 

ftalater i havet, så spiser dyrene det, og vi 

spiser dyrene, så vi ender med at få plastic 

ind i kroppen. Både lærere og elever på 

holdet mener, at det er vigtigt for børn at 

lære, hvad det egentlig gør ved kloden og 

at være mere opmærksom på ikke at smide 

skrald i naturen.     

De fleste elever syntes, at der har været en 

god stemning på holdet, hvor elever (store 

som små) har hjulpet hinanden med at sor-

tere og rense det affald, som de har samlet 

ind. Affaldet kan bl.a. bruges til at lave be-

ton af glas, kreationer som lysestager, eller 

øreringe. Resten af affaldet kommer i af-

faldscontainere, så det kan blive brændt og 

i denne proces lave strøm  

Eleverne har også samlet tøj ind hjemme-

fra, som de ikke bruger mere. Tøjet bruger 

de til at lave nye ting så som nederdele, 

bæltetasker, puder og meget mere. Det er 

godt selv at kunne sy sine egne ting, så 

man ikke behøver at bruge penge og resur-

ser på ting, der alligevel skal smides ud 

senere hen.   

“S.A.G går allerede op i affaldssortering 

og klimabevidsthed, men det er spændende 

at se, om vi eleverne fra genbrugsholdet 

kan inspirere lærere og elever til at blive 

endnu mere klimabevidste både i skolen 

og i fritiden”, udtaler Flora fra 8.V.   

Mad og Genbrug 
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Madglæde i  alle aldre!!  

B5 OBS! Skriv by og dato, samt navn på skole og klasse 

 

I denne uge på SAG, er der fokus på 

sammenhold - det kan især mærkes 

Foto: Simon Wessing.  

Af  Nora 6.U, Rosa 3.U, Simon 7.U. 

På madholdet på SAG, er der fokus på sammenhold 

og mad, der har ændret Danmark. 

I madkunstskabslokalet laves der mad fra forskellige tidsaldre. 

Her bruger eleverne skoledagen på at lære om mad, fra blandt an-

det 30’erne og 50’erne. Eleverne gætter på, hvordan fremtidens 

mad kommer til at se ud, og dem der ikke lærer om tidsalde-

ren, laver mad fra den tidsalder de andre lærer om.  

 

” Det er rigtig hyggeligt at være 

på madholdet og lave mad, for man får et  

godt samarbejde”  Citat: Signe Asina Hejslet 4.X. 

 

På SAG i denne fordybelsesuge har lærerne valgt at fokusere på 

sammenholdet mellem årgangene, så alle ens venner ikke nødven-

digvis er på det samme klassetrin, men mellem årgangene. Det 

gør, at det ikke er mærkeligt at være venner med en fra 3.klasse, 

når man går i 7.klasse 

“Jeg synes det er sjovt at lære nogle andre at 

kende” Citat: Petra Mejer Lange 7.U.  

Det kan man klart mærke virker på madholdet, hvor man lægger 

vægt på at lave mad gennem tiderne. Der er ikke så meget plads i 

køkkenet, så derfor er holdet delt op i to. Mens det ene hold laver 

mad, lærer det andet noget om den mad, som de andre laver. Så 

snart man går ind i rummet, kan man mærke at der er en god 

stemning, lige meget om de vasker op, laver mad eller lærer om 

den.  

   “Det bedste ved holdet er at spise” Citat: Emil Noah 

Flensborg Madsen 6.u. 

 

Der er en stor opmærksomhed på økologi og bæredygtighed, og 

de fleste ingredienser de bruger, er økologiske. Lærerne håber, at 

det kan få eleverne til at lære om maden og dens historie, og der-

med motivere dem til at lave aftensmad derhjemme. 

 

 

Faktaboks  

7 ud af 100 børn, hjælper til 

med aftensmaden derhjemme -

 viser en ny undersøgelse lavet 

af Coop. Dem vi spurgte syntes, 

at det er sjovere at lave mad, 

end at have teori. De fleste syn-

tes også, at det var sjovt at ha-

ve teori. 100% af alle vi spurg-

te, havde mad som deres første 

prioritet. 75% af dem vi spurg-

te, foretrak maden fra 30’erne, 

Tegning : Vera 5.v   

.  

  

Mad og Genbrug 
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Et bedre forår   
Natur-/ udelivsholdet har i denne uge fokuseret på at gøre væksthuset hyggeligere, så det er 
klart til foråret, når eleverne skal bruge det.   

I uge 3 har natur-/

udelivsholdet gjort rent 

i væksthuset, malet bista-

der og bygget hønsehuse til 

foråret. Bier og høns 

skal nemlig indgå i undervis-

ningen i fremtiden.  

 

Nogle af eleverne har også 

plantet stiklinger, som man 

kan få i klasserne. I løbet af 

ugen har lærerne lavet både te 

og suppe til eleverne, og om 

onsdagen var der bål på pro-

grammet. Der har også været 

mulighed for at snitte, lave 

brød eller pandekager, hvis 

det er det, man er mest til.  

 

Elever på hele skolen er meget 

taknemmelige over, at der er 

nogle, der har sørget for, at 

andre får en bedre oplevelse 

i væksthuset og området om-

kring det, fordi at netop de har 

brugt tid og arbejdskraft på at 

luge og gøre i stand, så der er 

rent og pænt til de hold, der 

kommer til at være 

i væksthuset til foråret.  

 

 

“Jeg frøs i går, så 

i dag har jeg ski-

undertøj 

på”  Gustav Leander, 

5.U.   

 Holdet har været udenfor det meste af tiden, og har hjulpet til der kan blive plantet nye ting i be-

dene. Foto: Simon Wessing, 7u.   

 Gustav fra 5. u i Væksthuset  

 Foto: Simon Wessing, 7u.   

Mad og Genbrug 

Af Rosa 3.U, Nora 6.U, Simon 7.U,  
Viola 7.X og Gustav 8.X    
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SAG-Elever udforsker lydlaboratoriet   
I uge 3 2020 havde eleverne på Sankt Annæ Gymnasium fordybelsesuge om-
kring sammenhængskraft. Nede på biblioteket arbejdede de med lyd.   

    Af Thomas Brøndum Kühl 3.x og Klara Kiil Toftegaard 7.u   

Hvad var opgaven 

 

Lydlaboratoriet der 

arbejdede nede på 

biblioteket, lavede i 

uge 3 fortællinger 

med lyd. Holdet fik i 

starten af ugen til op-

gave at finde deres 

yndlingssted på sko-

len. Holdet blev ind-

delt i mindre grupper, 

og grupperne tog ud 

for at optage lyd fra 

deres steder.  Grup-

perne skulle derefter 

klippe lydene sam-

men til en fortælling 

om stedet.    

 

Hvad lærte de?   

Holdet skulle lære 

om hvordan man 

kunne fortælle histo-

rier med lyd. Læreren 

Søren Winthere-

ik forklarede “Man 

kan fortælle historier, 

helt uden ord. Man 

kan i stedet for at for-

tælle med ord om en 

gåtur på en gade, op-

tage lyden af skridt, 

og andre lyde fra en 

gade”   

 

Hvilket program 

brugte de?   

Eleverne på holdet 

har lært at bruge pro-

grammet Audacity, et 

program som mange 

andre, hvori man kan 

redigere og klippe i 

lyd. Det siger Sø-

ren Winthereik at ele-

verne kan tage med 

sig, og bruge senere.   

 

 

 

 

To elever fra lydlaboratoriet viser hvordan man bruger Audacity  

Film og lyd 
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Filmnørderi og krimi i kælderen  
Hold 5 på SAG producerer kortfilm. Eleverne finder på historier, filmer og re-
digerer.    

 

 

 

I A203 er de godt i 

gang med at producere 

kortfilm. Vi har snak-

ket 

med nogle fra holdet, d

er laver dokumentar-

film her på SAG. De 

mener alle, at det er 

spændende. Der er go-

de lærere, og holdet er 

godt og hyggeligt. De 

har set nogle forskelli-

ge kortfilm som inspi-

ration.   

 

Vi har interviewet 5 

drenge på hol-

det, der laver en film 

om en slåskamp. De 

har valgt genren krimi 

og filmer nogle klip i 

kælderen, så det frem-

står uhyggeligt. De har 

opdelt det sådan, at én 

filmer og står for ly-

den, en anden 

er både instruktør og 

skuespiller, og så er re-

sten skuespille-

re. De synes egent-

lig, det går rigtigt 

godt, og at de er godt i 

gang. De har fået styr 

på strukturen og 

skal snart til at filme. 

Alle på holdet tror, at 

de ender med at være 

rigtigt gode til at lave 

film efter ugens løb, 

fordi de selv har ansva-

ret for at producere fil-

men. De skal selv finde 

på histori-

en, filmer den, og redi-

gere.   

 

Vi har også snakket lidt 

med deres læ-

rer Rasmus, og han si-

ger, at der er styr på 

det, og det går godt på 

holdene. ”Jeg er jo selv 

lidt af en filmnørd” si-

ger Rasmus til spørgs-

målet om, hvorfor de 

har valgt at lave netop 

dette værksted. Bå-

de han og den anden 

lærer Allan på holdet 

har arbejdet en del med 

film før i tiden og valg-

te at gentage filmpro-

jektet, fordi det funge-

rede godt.   

 

Ud fra hvad vi har set 

og hørt, virker det  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som et godt  værksted. 

Der er rigtig god stem-

ning, alle er i godt i 

gang med at producere 

deres film, og lærerne 

er tilfredse.  

 

”vi arbejder godt 

sammen”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er en god sammen-

hængskraft på holdet. 

En udtaler ”vi arbejder 

godt sammen” og en 

anden siger ”man får 

mange nye venner” så 

de fleste er enige i at 

sammenhængskraften 

fungerer godt.   

Hvordan ville du illustrere din yndlingssang? Læs mere 

og se flere billeder på side 9 

Af Ella 3.v og Isolde 7.v    

Film og lyd 
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På Skoletube kan du høre podcasten, 
hvor Joey Moe bliver interviewet.    

Podcast på værksted 

14. (Foto: Vera 5.v)   

  

 

Af Vera 5.v og Valdemar 6.u  

 

Onsdag kl. 10 fik Samuel, 

Oskar og Mads æren af at 

interviewe Joey Moe via et 

telefonopkald.     

 

Joye Moe fortæller blandt 

andet om sin tid på SAG, 

hvor han ikke nåede med 

i Drengekoret, fordi at han 

gik i overgang i starten af 4 

klasse. Han nåede lige med 

på hytteturen, før det skete.  

 

Joey Moe havde mange 

venner på SAG. I frikvarte-

rerne spillede han tit bold. 

Joey Moe fortalte også at 

han også godt kunne lide at 

være alene med sine egne 

tanker, og han så sad han og 

legede med drager. Han sag-

de også, at han var lidt af en 

nørd.    

 

Samuel, Mads og Oskar fra 

podcastværkstedet synes det 

var spændende og sjovt at 

ringe til Joey Moe. De 

tænkte også på, om de mon 

havde haft de samme lærere. 

Det kunne være sjovt! Det 

havde de dog ikke.   

 

De havde også prøvet at 

kontakte Burhan G og Lu-

kas Forchhammer fra Lukas 

Graham men desværre uden 

held.    

 

 

 

De kendte på SAG     

På denne skole har der væ-

ret mange kendte som 

blandt andet har spist i sam-

me kantine, været i det sam-

me lokale og måske også 

haft de samme lærere som 

de nuværende elever. 

SAG har eksisteret længe, 

meget længe, og på holdet 

sagde de: Tænk at du måske 

har siddet på den samme 

stol som Lucas Graham!     

 

Interviewet med Joey 

Moe foregår på værksted 14 

”Podcast om SAG”, hvor 

der også bliver lavet lydef-

fekter, andre interviews og 

klippet. De klipper og laver 

lydeffekter ved hjælp af 

programmet Audacity.  På 

værkstedet “Podcast om 

SAG” har de også lært 

om, hvordan man laver en 

super god podcast.  

 

Sammenhængskraft 

på SAG   

Ved at lave podcast har ele-

verne på værkstedet fået nye 

venner på tværs og fået en 

følelse af sammenhængs-

kraft - ikke kun på skolen i 

dag, men på skolen i flere 

generationer tilbage.     

Interview med Joey Moe - 
gik i overgang i 4. klasse   

Film og lyd 
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Hvordan blev avisen lavet ? 
På værksted 16 er denne avis lavet af eleverne, men hvordan er det 
egentligt at være journalist i en uge?   

 

Af : dante 5.u & Sigurd 3.u 

 

Asta (3.v) & Alberte (5.v) for-

tæller, at det er fedt at være jour-

nalist, og at det er sjovt at finde 

ud af, hvad de laver i de andre 

værksteder.  Når man skal lave 

en avis, skal man ud at inter-

viewe, man skal have gode in-

formationer og frem for alt være 

dygtig til at tage billeder, skri-

ve og interviewe. Man kan også 

arbejde med layout eller som 

overhoved for hele avisen dvs. 

chefredaktøren.    

 

Lærerne Sofie og 

Pia vil gerne have, at eleverne 

på avisholdet lærer at samarbej-

de med andre, som man ikke 

kender. De siger, at det er en af 

de ting, der er styrkende og godt 

for sammenhængskraften her på 

skolen.   Avisen bliver lavet som 

dokumentation for fordybelsesu-

gen, fordi elever og forældre 

ville finde det interessant at læse 

om fordybelsesugen på skolen. 

Et af de andre mål med avis-

værkstedet er, at eleverne får op-

levelsen af at være på en avisre-

daktion, og de lærer at skrive 

artikler.   

 

 

 

 

Eleverne er er glade for at være 

på værksted 16. De synes, at det 

med blan 

 

dede årgange er fedt. De synes, 

at det er noget, man godt kan 

gøre igen, for det er nemlig ret 

sjovt at lære andre at kende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle kendte kun søskende eller 

passervenner, andre kendte lidt 

flere, men i denne uge lærer 

man mange flere at kende. Man 

lærer selvfølgelig også en hel 

del om artikler på avisværkste-

det.     

 

HVORDAN LAVER MAN EN ARTIKEL? 

En artikel er bygget op af en så-
kaldt rubrik, som er en overskrift. Nogle 
gange er der en underrubrik. Det er en un-
deroverskrift. Så er der en byline. Det er 
der, hvor man skriver, hvem artiklen er 
skrevet af. Man kan også vælge at lave 
en manchet, der er en fremhævet tekst, der 
fortæller om artiklens indhold. En artikel 
er ofte ledsaget af et billede. Til det hører 
en billedtekst. Det er en forklaring på, 
hvem eller hvad, man kan se på billedet. 
Her står også, hvem der har taget billedet. 
Der kan også være citater i en artikel. Der 
skriver man noget, der er blevet sagt. Man 
skal også skrive, hvem der har sagt det. Så 
er der brødteksten. Det er der, hvor man 
skriver alt indholdet, altså selve artiklen. 
Så kan der være faktabokse. Der skriver 
man lidt information om fagudtryk eller 
lignende. Der kan også være 
en mellemrubrik. Det er sådan en lille 
overskrift midt i teksten, der skaber over-
blik og forståelse for læseren.    

En af vores søde lærere på  

værkstedet (Alberte 5.v)   
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Sankt Annæ Gymnasium, Avisværkstedet, 17. januar 2020  

Tak for denne gang!  

Sjov og ballade  

 

 

Vi håber i har 
haft en god 
fordybelses- 

Uge  

 

 

 
Mvh redaktionen  

 

 

Den svedende redaktion 


