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SKOLESJOV – Kan man 
lære noget af at lægge den 
almindelige tavleundervis-
ning på hylden og arrange-
re valg, hilse på borgmeste-
ren og opføre en musical? 
Ja, selvfølgelig. Det viste de 
7. klasses-eleverne på Hjer-
tingskolen Aura for nylig.

Tilbageblik
Vi var med, da eleverne en 
sen eftermiddag optrådte 
og sang i en musical, som 
startede med, at to pleje-
hjemsbeboere så i en erin-
dringsbog fra deres sko-
letid, hvorefter tiden blev 
skruet tilbage til skoleda-
gene. Klasselæreren havde 
selvfølgelig briller, neder-
del og var skrap, og roller-

ne i klassen var tydeligt 
definerede. En af drengene 
kom altid for sent, en af pi-
gerne var så klog og flittig, 
at hun blev drillet, andre 

var de populære og så vi-
dere og så videre. Behøver 
vi fortælle, at det var svært 
at styre klassen?

Brød ud i sang
Med jævne mellemrum 
brød eleverne ud i sang, 
alene eller i kor. Danset 
blev der også i bedste ame-
rikanske musicalstil. Impo-
nerende, som genertheden 
blev lagt på hylden! Der 
blev sunget igennem.

Med til at gøre det hele 
festligt var en bar med far-
verige drinks og frisklave-
de popcorn.

Susan Jacobsen og Per-
nille Pimenta, to af klasse-
lærerne på årgangen, var 
tovholdere.

Elevernes valg
Ved det førnævnte skole-
valg som også var en del af 
den alternative skolegang 
i oktober havde de stør-

ste elever mulighed for at 
stemme. 

Det Konservative Fol-
keparti blev den helt store 
topscorer med 33 stemmer 

ud af 103 afgivne stemmer. 
De radikale fik 15, Socialde-
mokratiet 13, Dansk Folke-
parti 12, Liberal Alliance 7, 
Venstre 6, Nye Borgerlige 4, 
SF 3, Alternativet 3, Vega-
nerpartiet 3, Enhedslisten 
1 og Kristendemokraterne 
1. Der var to blanke stem-
mer. Stemmeprocenten var 
86. Skolevalget var arran-
geret af Christian Rolund 
Larsen, samfundsfagslæ-
rer i udskolingen, fortæller 
pædagogisk leder Pernille 
Holm Plantener.
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Genertheden var 
lagt på hylden, da 
de store elever på 
Hjertingskolen Aura 
gav den gas foran 
deres familier

Elever slog sig løs som musicalstjerner
Klasselæreren får sig 
en alvorlig snak med to 
skaterdrenge.

Elevernes familier kom i rigt mål for at se på. Der var farvestrålende drinks i baren. Det kan være svært at komme til tiden.

Flere gange i  
forestillingen kastede 

skuespillerne sig ud i dans.

Friskpoppede  
popcorn var der også  
sørget for til publikum.

I starten af forestillingen er vi på et plejehjem, hvor der ses tilbage på skoletiden.Tre seje drenge giver et nummer foran det begejstrede publikum. 


