At sætte sig spor 2010-11…
Traditionen tro har 9. kl. efterladt sig et spor, som kan ses på endevæggen på fællesarealet på ældste trin.
Billedet viser dels klassen som en helhed og hvert barn som et unikt menneske. De har reflekteret over
Livet på Bifrost og samlet deres budskab i deres hjerte:

Marcus: Bifrost har lært mig
at tænke anderledes i forhold
til de valg jeg skal tage!

Ulrikke: Vi har alle drømme,
og Bifrost har styrket og udviklet
mig til at finde min vej i livet!

Bahri: På Bifrost har jeg lært at
samarbejde, tænke kreativt og
lære på en anderledes måde

Kirstine: Gennem sit gode fællesskab
og fagligt fundament har Bifrost malet
mine rødder i regnbuens farver!

Karl: Do not dwell in the past,
Frederik: The blind eye sees
do not dream of the future,
what others can not!
concentrate the mind on the present moment!

Anna Sophie: Vi udvikles på tværs af
forskelligheder, både individuelt og
som en del af et større fællesskab

Benjamin F: Bifrost har givet mig
modet til at stå frem
og være stolt af mig selv!

Camilla: Bifrost har lært mig om
fællesskab, og det at være fælles
om verden!

Marie: Bifrost betyder for mig venlige
mennesker, en glad hverdag,
venskab og mulighed for at tegne
og male og lege sammen med de små!

Amalie: Alle er kloge på hver deres
Johannes: Bifrost har udviklet
måde og udtrykker sig på forskellig
mine kreative sider og har givet
vis – hvis vi respekterer hinandens
mig mange nye venner!
forskelligheder og udnytter vores
stærke sider, vil vi få mest ud af tilværelsen!

Benjamin D: Colours of the rainbow
shine so bright – I believe it has
changed my life!

Ida: Bifrost har lært mig at værdsætte
venskab, kreativitet, sammenhold,
intelligens og menneskelige værdier!

Sofie: Alle er nødvendige for at skabe et
fællesskab, og på Bifrost har vi lært at bruge
hver vores evner og styrker sammen!

Endevæggen på Æ2

Mette: Bifrost has among a
bouquet of wondrous blooms
helped with choose the flower
that is me!

Held og lykke på jeres livsvej!!

