Børneskolen Bifrost

25 år i mulighedernes skole

Medarbejdere – 2012
Navn: Helle Hjort
Mit første emne var ”Fire små temaer”, et af temaerne var regnbuen, 1987
Min bedste morgensang er ”Livstræet”, da den sang vækker minder fra min første tid på Bifrost
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel, og fordi jeg hver dag går glad
hjem fra arbejde
En stjernestund på Bifrost er, når undervisning, værdsættelse og godt samvær mellem både børn og
voksne går op i en højere enhed – og det sker jævnligt! Men også når et barn, der har kæmpet med noget
der har været svært oplever at lykkes
Mit ønske for Bifrost er, at regnbuen vil blive ved med at danse……..

Navn: Annie Jeppesen (leder)
Mit første emne var Den uendelige historie, temaet ’Aiola’, 1988 – det var et bombardement af indtryk!
Min bedste morgensang er ”Frihed for Loke såvel som for Thor”
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg ikke kan lade være…
En stjernestund på Bifrost er, når jeg har øjenkontakt med barn som voksen, møder et smil, et hej, ser
idéer boble frem, oplever et barn fremlægge, når store og små gør noget sammen, fællesskabet
Mit ønske for Bifrost er, at glæden og fællesskabet altid vil sprudle. At vi fortsat nytolker og udlever vores
unikke værdigrundlag og praksis. Og påvirker vores omverden. At vi er mulighedernes skole for
mulighedernes børn og voksne

Navn: Kirsten Bisgaard
Mit første emne var van Gogh, august 1988
Min bedste morgensang er ”Jeg vil plante et træ som vil vokse sig stort”
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg har det i blodet og har gennem de sidste 24 år været med til at udvikle og
præge skolens pædagogik
En stjernestund på Bifrost er, når vi indleder skoleåret med fuld musik
Mit ønske for Bifrost er, at skolen fortsat må udvikle sig i takt med den verden, vi lever i og holde fast i det
fantastiske værdigrundlag, vi har. Fortsætte med at være nytænkende og være med til at præge dansk
skolepolitik i fremtiden

Navn: Jens Ole Bondrop
Mit første emne var: M.C. Escher, aug. 1989
Min bedste morgensang er helt klar ”Nattergalen”, som var den første sang, jeg hørte på Bifrost
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg traf et valg vedr. mit arbejdsliv, da jeg sagde ja til at arbejde på Bifrost. Det
valg har været det bedste, jeg nogensinde har truffet arbejdsmæssigt. At kunne videregive oplevelser,
livserfaring, viden om naturen, modtage engagement fra åbne og glade børn, at kunne dyrke modspil og
medspil fra gode kolleger, det er derfor, jeg er på Bifrost
En stjernestund er en time hvor børnene er med til det jeg laver med dem, og glæde ved at gå i skole lyser
ud af dem
Mit ønske for Bifrost er, at skole ikke giver afkald på måden at være sammen med børnene på, at skolen
giver børnene mulighed for at få en fantastisk skolegang, og at vi som undervisere på Bifrost ikke lader
økonomi og regelsætning fra myndighederne styre vores undervisning i en anden retning, end det Bifrost er
grundlagt på
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Navn: Franz Jensen
Mit første emne var ”Der var en gang, ….og for enden var der en dør”(tror jeg nok), 1994
Min bedste morgensang er ”Nu kom den fagre sommer”
Jeg er en del af Bifrost, fordi det er en daglig glæde at være en del af stedets puls og sætte sig selv i spil i
Bifrosts bredtfavnende læringsrum
En stjernestund på Bifrost er, når man i bestemte situationer mærker både børnenes kvantespring, men
også deres mere glidende udvikling gennem et helt skoleforløb.
Mit ønske for Bifrost er ”may you stay forever young”

Navn: Birgit Sand
Mit første emne var: Louis Armstrong, 1996
Min bedste morgensang er ”Livstræet”
Jeg er en del af Bifrost fordi skolen er i vedvarende udvikling på alle fronter, og jeg har muligheden for at
være i vedvarende udvikling
En stjernestund på Bifrost er, når samværet med både børn og kollegaer går op i en højere enhed, og man
glemmer sig selv i en læreproces
Mit ønske for Bifrost er, at skolen fortsætter sine ambitioner i forhold til pædagogisk udvikling

Navn: René Ormstrup Mikkelsen
Mit første emne var "Middelalderen" - august 1999
Min bedste morgensang er "Livstræet"
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg nyder og værdsætter forskelligheder og muligheder blandt både kolleger,
børn og forældre!
En stjernestund på Bifrost er, når forældre fortæller om børn, der aldrig har sagt NEJ til at skulle i skole!
Mit ønske for Bifrost er en fortsat dynamisk og eftertænksom vej mod stjernerne ...

Navn: Tina Buur Ovesen
Mit første emne var Guld og grønne skove 2001
Min bedste morgensang er ”Lue”
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg kan være med til at forme, skabe og udvikle både mig selv og de
mennesker, jeg er sammen med
En stjernestund på Bifrost er de gode grin med børn og voksne, og når en problemformulering falder på
plads
Mit ønske for Bifrost er, at vi fortsat vil bevæge os op ad regnbuen og skabe os selv
Navn: Monika Brøste
Mit første emne var Guldalderen sommeren 2001
Min bedste morgensang er ”Giv os lyset tilbage” og ”Linedanser”
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg elsker at være sammen med børn, og det at blive en del af deres hverdag.
Jeg synes, det er fantastisk at se dem rykke sig på alle områder både det faglige, personlige og det sociale
En stjernestund på Bifrost er, når man føler man gør en forskel for det enkelte barn. Og en mail fra en
forældre med budskabet om, at man gør et flot stykke arbejde
Mit ønske for Bifrost er vi skal fortsætte den pædagogiske linje og det nære forhold til vores børn,
samtidigt med at vi følger med samfundets udvikling
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Navn: Cheryl Lundsgaard
Mit første emne var ”Det lykkelige Arabien”, 2001
Min bedste morgensang er ”Krigsat av fjenden”
Jeg er en del af Bifrost fordi jeg brænder for skolens vision, målsætning og værdier
En stjernestund på Bifrost er, når læring, glæde og fællesskab går op i en højere enhed
Mit ønske for Bifrost er: at børnene fortsat finder et fristed, hvor de bliver værdsat og får mulighed
for at udvikle sig til glade, stolte og vidende mennesker. At alle involverede parter arbejder ligeværdigt og i
fællesskab for at udvikle og realiserer skolens vision

Navn: Lone Petersen (kontor)
Mit første emne var Darwin, 2002
Min bedste morgensang er ”Visen om de 18 svaner”
Jeg er en del af Bifrost, fordi stedet er en fantastisk arbejdsplads
En stjernestund på Bifrost er, lyden af glade børn og voksne, der hygger sig sammen
Mit ønske for Bifrost er, at skolen også har Bifrostånden om 50 år

Navn: Vibeke Uldum Noe
Mit første emne var Tintin – et moi..., august 2006
Min bedste morgensang er ”Kære Linedanser”
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg tror på, at det vi gør, og måden vi gør det på, gør en forskel!
En stjernestund (”Lykke) på Bifrost er, når forventninger og virkelighed stemmer overens." (Troels
Kløvedal). Når tingene lykkedes, når der er flow i arbejdet, når der er fin balance mellem alvor og sjov, og
når børnene begejstres over ny viden, da viden om verden er det, som skaber kloge unge mennesker
Mit ønske for Bifrost er, at vi fortsat kan skabe mulighedernes skole for mulighedernes barn i
mulighedernes verden

Navn: Helle Nissen Andersen (SFO)
Mit første emne var om Tintin august 2006
Min bedste morgensang er ”Alle børns smil”
Jeg er en del af Bifrost fordi jeg kan lide at udvikle mig
En stjernestund på Bifrost er, når et barn spontant smiler
Mit ønske for Bifrost er at det må blive ved med at være en dejlig pæn skole med en god ”hjemlig”
stemning og nogle originale tanker

Navn: Peter Bjerrum
Mit første emne var Mozart, nov. 2006
Min bedste morgensang er ”Hvor du sætter dig fod”
Jeg er en del af Bifrost, fordi Bifrost er godt sted at være
En stjernestund på Bifrost er mødet med børnene
Mit ønske for Bifrost er alt godt

3

Børneskolen Bifrost

25 år i mulighedernes skole

Navn: Conny Løye (SFO)
Mit første emne var Mozart, feb. 2007
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg selv ønsker at være det, og altid føler mig velkommen. En af de bedste
udfordringer er vores Bikuben og nye udfordringer i det hele taget, som vi har hver dag
En stjernestund på Bifrost er, hverdagen
Mit ønske for Bifrost er, at vi fortsætter den gode udvikling med en stabil personalegruppe, så vi alle kan
holde jubilæum
Navn: Isabell Søgaard Jensen
Mit første emne var Astrid Lindgren, aug. 2007
Min bedste morgensang er ”Der er altid et sted på jorden”
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg kan være den jeg er. Jeg føler mig levende og i konstant udvikling, så kan
man ikke ønske mere
En stjernestund på Bifrost er, den gode stemning på lærerværelset
Mit ønske for Bifrost er, at skolen fortsætter den gode udvikling, så vi kan fejre 50 års jubilæum. Der er
sket en kæmpe udvikling de 5 år jeg har været på skolen – tør næsten ikke tænke på hvordan det ser ud om
5 år…

Navn: Johnny Dahl Madsen (pedel)
Mit første emne var Du store verden - oktober 2007
Min bedste morgensang er ”Hvor du sætter din fod” - og der er flere gode sange
Jeg er en del af Bifrost, fordi stedet giver mig rigtig meget, masser af nye opgaver hverdag .. i en skøn og
sund tone blandt de voksne. Jeg holder rigtig meget af ” mine børn” og deres glade smil
En stjernestund på Bifrost er der, hvor alt omkring mig går op i en større enhed…. Hvor det hele bare
lykkes … skønt
Mit ønske for Bifrost er Bifrost skal bestå…. Et sådan sted kan kun give glade mennesker, til hverdag og til
verden. Mit ønske er Alt vel fremover…. Hurra for Bifrost og tillykke

Navn: ’Hansi’, Hans Pedersen (pedel)
Mit første emne var Du store verden, dec. 2007
Min bedste morgensang er karaoke-sange
Jeg er del af Bifrost fordi jeg kan lide at være sammen med både børn og voksne. Og være med til at vise
dem hvordan tingene kan være, lære fra mig – fx i værkstedet. Jeg kan også lide at hjælpe dem med engelsk
En stjernestund på Bifrost er, når de små kommer og rykker i mig, fordi de ikke kan vente på at få min
hjælp. Det er også skønt at få et knus af de store
Mit ønske for Bifrost er, at Bifrost bliver ved med at udvikle sig i de næste 25 år. Der er sket meget i de 5
år, jeg har været her både med bygningen og undervisningsmåden

Navn: Michael Midtgaard Nielsen
Mit første emne var Riget i midten 2008
Min bedste morgensang er ”Kære Linedanser”
Jeg er en del af Bifrost fordi jeg elsker at være en del af det skabende fællesskab
En stjernestund på Bifrost er, når børnene stolte fremlægger eller viser deres arbejde frem, og når man ser
hvordan store og små arbejder sammen og hjælper hinanden på kryds og tværs
Mit ønske for Bifrost er, at vi bliver ved med at give børnene den bedste start på livet og hver især de
forudsætninger, de har brug for, for at klare sig bedst muligt
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Navn: Karina Haahr Andersen
Mit første emne var Riget i midten, 2008
Min bedste morgensang er ”Kære linedanser”
Jeg er en del af Bifrost, fordi det beriger mit liv på mange måder – både fagligt, socialt og personligt
En stjernestund på Bifrost er, når der er flow i klasselokalet. Når jeg kan se at børnene sprudler at glæde,
når atmosfæren oser af kreativitet, samarbejde og læring. Det er så fedt at være en del af!
Men jeg har også mange stjernestunder sammen med mine kollegaer: Et godt grin i en pause der fylder mig
op med ny energi, en god fest men også de samtaler der omhandler svære problemstillinger (både fagligt
og personligt). Der er altid nogen der tager sig tid til at lytte, og man kan mærke, at vi ”holder et stykke af
hinandens liv i hænderne”
Mit ønske for Bifrost er, at der fortsat vil være udvikling, sådan at vi hele tiden stræber efter det optimale

Navn: Lisa Skov-Svendsen
Mit første emne var Riget i midten, oktober 2008
Min bedste morgensang er ”Linedanser”
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg var heldig, at de manglede en lærer med mine linjefag, og nu bliver jeg
fordi undervisning, ideer og nye muligheder passer mig fantastisk godt
En stjernestund på Bifrost er, når der laves fællesproblemformulering, hvor konfrontation og inspirationer
går op i en højere enhed.
Mit ønske for Bifrost er, at vi får god tilsøgning til skolen, og at ny 9ende bliver et endnu mere attraktivt
tilbud til unge

Navn: Simon Dalsgaard (SFO og pæd. medhjælp)
Mit første emne var Louis Armstrong mener jeg. Ellers var det om aboriginals
Min bedste morgensang er ”Livstræet”
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg nyder at være her og er en rigtig god arbejdsplads med gode kollegaer og
ikke mindst børn
En stjernestund på Bifrost kan være mange ting, men jeg synes specielt omkring 1. skoledag er det ret
specielt på Bifrost - det er der skolen skiller sig meget ud
Mit ønske for Bifrost er, at det bliver ved at med gå godt med Bifrost og blive ved med at udvikle sig og
provokere og udvikle børnene og kollegaer

Navn: Camilla Orthaus Jensen (SFO)
Mit første emne var… Jeg er ny på Bifrost og venter spændt på mit første emne, maj 2012
Min bedste morgensang er… Jeg har endnu ikke været med til morgensang, da jeg primært er i SFO´en
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg ønsker at arbejde med og bidrage til en helhedsorienteret, kreativ og
oplevelsespræget pædagogik til fordel for børn, forældre og personale
En stjernestund på Bifrost er, når et barn tilegner sig en ny færdighed/indsigt. Når de ældre børn hjælper
de mindre med stort og småt - Og en helt privat stjernestund for mig var da alle børnene på yngste sang
bifrostsangen for mig på min første dag – det gav gåsehud og en tåre i øjenkrogen 
Mit ønske for Bifrost er, at den vil bevare sin kreative tilgang til liv, leg og læring og holde fast i det
helhedsorienterede syn på børneliv, kvalitet, udvikling og trivsel
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Navn: Ervin Osmanagic (SFO og pæd. medhjælp)
Mit første emne var Storm P, aug. 2012
Min bedste morgensang er Min første arbejdsdag, hvor jeg vendte tilbage til Bifrosts hverdag efter tre års
fravær. Da sangen 'Vimplen vejer i vinden' begyndte, følte jeg for alvor et nostalgisk kick i maven, som
fyldte mig med glæde, farver og gode minder. Det lyder måske meget kliché-agtigt, men jeg tror aldrig, jeg
glemmer denne oplevelse. Det var som at vende hjem, hvilket jeg også fortalte mine nye kollegaer, som
smilende og venligt tog godt imod mig. Dette var ikke blot den bedste morgensang, men også klart én af de
dage, som jeg vil huske i lang tid fremover. Så mit møde med Bifrost efter tre års fravær, samt sangen
'Vimplen vejer i vinden', må utvivlsomt være den bedste morgensang-oplevelse, som gav mig gåsehud og
en ordentlig én på 'oplevern'
Jeg er en del af Bifrost, fordi jeg igen har fået Bifrost-ånden tilbage under huden, efter tre års fravær. Jeg
troede ikke, det ville påvirke mig i den grad, som tilfældet er. Jeg har verdens bedste arbejdsplads iblandt
søde, rare og hjælpsomme kollegaer. Endvidere kan jeg, hver eneste dag, se tilbage på dagen med glæde,
hvilket giver mig ekstra energi i fritiden, frem for at være sur og tvær efter en lang arbejdsdag. Jeg ser ikke
mit arbejde som en pligt, men snarere som en hobby - den bedste følelse man kan have omkring sin
arbejdsplads. Så søde kollegaer, god stemning og glæden ved at arbejde med børn, er grunden til, at jeg er
en del af Bifrost
En stjernestund på Bifrost er, da jeg for første gang knækkede et barns læse-vanskeligheder. Jeg havde
arbejdet intensivt i to moduler med den samme elev, som til sidst kunne se logikken bag kunsten at læse.
Det gjorde mig stolt indeni, og den oplevelse vil jeg sent glemme. Det er altid rart at føle, man gør en
forskel i en persons liv! Muligheden for at hjælpe børn på vej mod en god fremtid, er vel i sandheden en
stjernestund i sig selv, hvis man spørger mig - og disse stunder oplever jeg efterhånden hver dag
Mit ønske for Bifrost er, at skolen i mange år fremover vil belære Hernings relativt konservative befolkning,
med skolens unikke visioner og gennemtænkte koncepter. Måden hvorpå Bifrost viser hvordan, et ellers
tungt skole-pensum, også kan indlæres gennem leg, farver og kreativitet, ønsker jeg også vil forsætte i
mange år fremover. Det er til gavn for Herning som by, at man har muligheden for at udvikle innovative
individer på denne måde.
Sidst, men ikke mindst, ønsker jeg et fantastisk personalemandskab, der hver især besidder tålmodighed,
gode idéer og et dejligt væsen, alt mulig held og lykke i fremtiden

Navn: John Færgemann
Mit første emne er Udsigt til Storm, aug. 2012
Min bedste morgensang er ”Sensommervisen”
Jeg er en del af Bifrost for at høste erfaringer i et anderledes læringsmiljø
Mit ønske for Bifrost er, at skolen må køre videre i mange år uden at skulle underlægge sig test og
prøveracet

Og fra Bifrost år 0 – de første tre ’damer’ – hvad tænker de i dag:
Navn: Lene Gade
Min bedste sang er ”Lille Idas sommersang”, fordi den er så livsbekræftende, og børnene elsker at synge
den, og jeg at høre dem synge den
Jeg var en del af Bifrost, fordi jeg ikke kun var ansat men Bifrost var mit liv i et kvart århundrede.
En stjernestund på Bifrost var, når børnene efterhånden ”knækkede” læsekoden, at se deres forbavselse
og lykke og vide, at det åbnede en ny verden for dem
Mit ønske for Bifrost er, at ånden og stemningen altid vil være der
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Navn: Anna-Louise Rathe
Min bedste sang er ”Livstræet”. Den allerførste Bifrostsang. For mig indfanger sangen skolens
værdigrundlag og vision om at være Mulighedernes skole, hvori børnene kan opleve et skoleliv være fyldt
med gode oplevelser, og hvor de sammen med voksne finder glæde i at lege, arbejde, tænke og opdage i
fællesskab
Jeg var en del af Bifrost, fordi vi var nogle lærere og forældre, som omkring 1986 havde en fælles vision, og
derfor grundlagde Børneskolen Bifrost i 1987.
Vi ville en helhedslinje i skolen således, at et veldefineret menneskesyn, samfundssyn og læringsbegreb
blev styrende for hele skoleforløbet fra start til slut.
Vi ville en lærende organisation karakteriseret ved en udviklingsvenlig kultur, hvori alle tager et medansvar
for skolens overordnede udviklingsretning. Vi ville den lærende skole som en biotop, et levende sted hvor
helhed og sammenhæng er centrale begreber.
Vi ville arbejde med ”kvalitative læreprocesser”, hvor indholdet skal rumme plads for fantasi, følelser og
intellekt.
Med andre ord. Jeg var en af flere som grundlagde Børneskolen Bifrost på et fælles- og dannelsesteoretisk
grundlag. Den fælles vision var at være Mulighedernes skole for Mulighedernes børn.
Mit ønske for Bifrost: Skolens værdigrundlag og menneskesyn er grundlaget og platformen for visionen og
mit ønske for skolens fremtidige udvikling. Det er derfor mit håb og min tro, at Børneskolen Bifrost i sin
vision er opmærksom på, at skoletiden både er en forberedelse til en senere tilværelse og udgør en
væsentlig del af tilværelsen, der bør have en værdi i sig selv. I begge tilfælde står børnenes alsidige
udvikling centralt – menneskeligt, fagligt, socialt, fysisk og æstetisk.
Jeg ønsker, at Børneskolen Bifrost til stadighed vil være en skole med et trygt og rart miljø, hvor børn og
voksne møder relevante udfordringer, oplever arbejdsglæde og udvikler tro på egne muligheder og
formåen.
At den kvalitative skolestruktur forbliver den samlede sum af det, vi er sammen om, og måden vi er
sammen på. Af livsværdi, livsmod og livsglæde. Jeg vil gerne se vores skole som et orkester, hvor livet
udspiller sig i harmoni. Hvor der er fokus på menneskets forskellige ressourcer. Hvor alle implicerede viser
ansvar for det totale rytmebillede. Hvor vi fortsat evner et samspil, hvori vi accepterer at ”god lyd” kræver,
at vi kan lytte til hinanden og hvor der er plads og rum for det individualistiske og detaljen.
Alle på skolen repræsenterer den resonansbund, som har været og er fundamental for den klang, vi har
kunnet skabe sammen, og det er min vision, at vi fortsat vil være resonante, modtagende og samtidig
indgribende. SÅ HJERTELIG TILLYKKE TIL BØRNESKOLEN BIFROST.

Navn: Bodil Abiltrup Johansen
Vi venter på svar
(rev. 5-9-2012)
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