
 



”Livet efter Bifrost” – en lærerig aften  
”Når man kommer ud fra Bifrost, finder man ud af, at karakterer bare er et tal” – det var et af udsagnene på 
temamødet d. 1. februar. Herning Folkeblad bragte en artikel fra vores møde d. 4.2. 
 
Vi har ønsket at skabe et arrangement, hvor vi på tværs af forældre/medarbejdere/trin sætter et fælles fokus på, 
hvad det er vigtigt at være opmærksomme på. Sidste år havde vi besøg af hjerne-forsker Keld Fredens. Denne aften 
var det med et internt afsæt. 
Forældre fra alle klasser samt vore unge mennesker fra 8. og 9. kl. var inviteret til at lytte til og tale med seks 
tidligere Bifrost-børn. De spændte fra årgang 1987, den allerførste 0. klasse på Bifrost, til ’børn’, der gik ud af 
Bifrosts 9. klasse for 1½ år siden.  
 
De unge mennesker gav forskellige eksempler på, hvad de har fået med fra Bifrost. I den sammenhæng blev det 
sagt, at karakterer ofte stjæler opmærksomheden - uanset ens alder. At karakteren flytter fokus fra det 
væsentligste: lysten til at lære og yde en god indsats – hvilket også var en del af avisartiklens indhold. 
 
Alle medarbejdere har i bedste Bifrost-stil forholdt sig til, hvad der særligt gjorde indtryk. Det samme har 
bestyrelsen. Og der er talt med børnene på ældste trin om, hvad aftenen og artiklen i Herning Folkeblad betød for 
dem. Der er sikkert også talt om aftenen rundt i hjemmene.  
 
Hvad er specielt for Bifrost? De tidligere Bifrostbørn fremhævede forskellige forhold: Værdierne har afgørende 
betydning, selvom de først står tydelige, efterhånden som tiden går. Trygheden, så man tør involvere sig og være sig 
selv. Den dejlige stemning mellem børn på tværs af alder. Helhedslinjen fra trin til trin. De 10 Bifrostår havde både 
klædt dem fagligt godt på og givet dem ballast med til at kunne klare sig godt efter Bifrost.  
At de også kan noget andet end andre fx med fordybelse, fremlæggelse, diskussion med argumenter. For os var det 
også interessant at høre om, hvordan ”børnene” både i uddannelsessammenhæng og livet i det hele taget anvender 
arbejds-formen med at brainstorme/gå i dialog med og om en opgave for at finde og skabe muligheder/ overblik og 
herefter at lave en problemformulering – det kan også gøres på en konvolut, som det blev vist! Det er en universel 
måde at tænke og arbejde på. At fordybelse, samarbejde og at dele viden er ikke altid naturligt andre steder kunne 
vi høre fra erfaringerne efter Bifrost. ”Men så har vi mulighed for at påvirke det og ændre kulturen”, som der blev 
sagt.  
 
Bifrostbørn har føling med hinanden – eksemplet var bl.a., at de kan navnene på klassekamme-raternes forældre. Vi 
tænker ikke over, at det er noget særligt, vi skal værdsætte. Det er en selv-følgelighed for os. Det var – og er – et 
gennemgående indtryk, at Bifrostbørn har stor accept af hinanden og viser stor social ansvarlighed. De kan li’ 
hinanden, tager hånd om hinanden.  
 
Det kunne have været spændende at høre endnu flere fortælle om livet efter Bifrost.  
 



Der er rigtig mange ressourcestærke forældre, der fx ikke vil acceptere hærværk og dårlig opførsel. Bifrost er et 
valg. Her er også mange forældre, der bakker børnene op efterfølgende med videre-uddannelse.  
 
Formålet med aftenen var at få et andet lys på, hvad vi gør – fra tidligere Bifrost-børn. Regeringens Rejsehold kom 
sidste år og interviewede os, Bifrost er et kapitel i deres redegørelse – se evt. på hjemmesiden. Her ligger nu også et 
kapitel om Bifrost fra en pædagogikbog, der er udkommet i Norge. Vi har jævnligt gæster fra andre skoler. Vi holder 
foredrag for lærerstuderende. Vi vil gerne være en del af og præge den øvrige skoleverden og samfund. Der bliver 
kigget på os fra mange sider, og der bliver stillet mange spørgsmål. Det er sundt at være i tvivl om, det, vi gør, er 
’godt nok’ – forstået som det bedste vi i øjeblikket kan. Det er en del af vores forståelse af læring, at både børn og 
voksne skal tænke over og tale om, hvad vi har lært og hvilke nye idéer, vi har fået – se fx børnenes arbejdssedler. 
Det gælder også vi voksne. – Det forventes af os, at vi forholder os til  
stoffet og diskuterer det, som det også blev sagt fra panelet.  
 
Hvis ikke vi troede på, at Bifrost giver et godt bud på, hvordan børnene kan klædes på til at kunne tackle ’Livet efter 
Bifrost’, skulle vi ikke arbejde her! Samtidig skal det også nævnes, at det er betryggende og skønt, at de unge 
mennesker, vi mødte den tirsdag aften, er levende beviser på at være handlekompetente og livsduelige.  
 
Aftenen handler ikke om at være ”selvfed”. Det handler om at blive endnu mere bevidst om Bifrost – og også om at 
have modet til at være superglad for at være en del af Bifrost! Og sige til hinanden, at det er krævende at være en 
del af Bifrost for både børn, forældre og medarbejdere. Vi har forventninger til hinanden, og vi tror på, at alle 
ønsker at gøre det bedst muligt. 
Vi er i bevægelse, vi skal og vil i forlængelse af Bifrostværdierne hele tiden lære af vores erfaringer og gøre det 
bedre og bedre. Det er os, der er her, som i dialog og handling skaber Bifrost.  
 
Selvom de unge mennesker anvendte forskellige ord og kom med forskellige eksempler var den røde tråd tryghed, 
glæden ved at lære og diskutere viden, tilgangen til nyt og evnen til at tænke ud af boksen – og at ting kan ændres, 
hvis vi vil det. Aftenen bekræfter endnu en gang os i, at Bifrost er og forbliver en karakterfri skole. Her på Bifrost får 
man ikke en karakter, her skaber man sin egen karakter. 
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