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Forældrene bliver lærer for en dag
Af Rebekka
Forældrene underviser i skolen 
fordi, lærerne er på teamdag hvor 
de skal planlægge hvordan de 
underviser. Derfor har de spurgt 
forældrene om de ville undervise. 
Forældrene underviser i blandt 
andet avis, kagebagning, karate og 
fodbold fordi forældrene under-
viser - slipper børnene for Faglig 
Fordybelse.

Af Hussein 4. b
Søren har lavet mad i 37 år.
Og han har lavet mad 1700.
Den største gryde er på 500 liter.
Startede med at lave mad da han 
var 16 år.
Og han har lavet mad til 4. klasse, 
der er på 75 børn.

Sørens mad

LÆS ALT OM 

MADVÆRKSTEDET PÅ 

SIDE 3

Af Iddi, Laurits og Josef.
Leg og fokus går ud på at lege 
nogen lege og lave yoga og det 
gjorde de sammen med Charlie. 
Vi mødte Astrid og Anna og dem 
stillede vi nogen spørgsmål om 
det de har lavet.
Hvordan har I det med det I har 
lavet indtil videre? - Sjovt, svært 
og grænseoverskridende.

Leg og fokus er sjovt

Forældre dag: avis spørgsmål
1. Hvad synes i ?
2. Hvorfor valgte i avis?
3. Hvordan synes i børnene har 
været?         

BØRNENE STILLER SPØRGSMÅL
- LÆRER FOR EN DAG?

4. Hvad har været sjovt?
5. Hvorfor kom i?
6. Hvorfor skal vi lave en avis? 

Svarene finder du på side 4
nederst

Hvordan har I det med at 
forældrene er lærer i dag? - Meget 
sjovt og anderledes.
Hvordan er Charlie til at under-
vise i det her? - Hun er god og gir 
os meget grænseoverskridende.
Hvorfor har I valgt det her hold: 
- Fordi det lød sjovt.
Hvad tror du at du kan bruge det 
til? - Til at blive en god skuespill-
er.
LÆS MERE PÅ SIDE 2
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af Mila og Runa 
Uttervis snakker med glade hockey 
børn!

Der er en rigtig god stemning 
i salen. Man kan mærke alle er 
glade, og der er en masse larm både 
snakken og hockey stave der ram-
mer gulvet. I dag er det forældrene, 
der står for undervisningen på 4. 
årgang, fordi lærerne teamdag.

Vi har snakket med Norah fra 4.c., 
som er en af de glade hockey børn.
Hvorfor valgte du hockey?
Jeg elsker sport. Og jeg kan rigtig 
godt lide det.
Hvad synes du er sjovt ved hockey?

At samarbejdet er så super godt, så 
det er rart at være her.
Hvad synes du om hockey?
Det er helt vildt sjovt. Det er sjovt 
at man kan spille med og mod sine 
venner.

Junes’ fra 4.b’s mor var træner på 
holdet, og hun hyggede sig.
Hvorfor valgte du at undervise i 
hockey?

Karate er fred
Af Leo og Arbian
Karate er et tegn på fred. Karate er 
kampsport. Det tar 10 år at få det 
sorte bælte. Der er nogen der siger 
at karate er sjovt.
Karate handler om disciplin.
Vi har snakket med 
Donya 4.c om karate.

Af Ella og Carla
Fodbold er en betydning for at 
man kun må bruge foden til at 
spille med så man kan score mål 
og kan vinde kampen. Et hold be-
står af 22 spillere eller på et hold 
er der 11 spiller i et hold. Der er 
en målmand og så er der 10 mark 
spillere. 
Der er også et video spil som hed-
der FIFA. Der er tre forskellige 
slags FIFA. Der er FIFA 12, 13 
og 14
Hvorfor hedder det fodbold?
Fordi man sparker med foden

Hvorfor valgte du fodbold?
Fordi det er sjovt

Hvorfor kan du godt lide 
fodbold?
Fordi man træner og bliver 
stærk
Hvad er godt ved fodbold?

Det er sjovt og man kan bev-
æge sig
Hvad har I lavet til fodbold?
Vi spillede kampe mod an-

FODBOLD ER FODBOLD

af Mila og Runa 
Børn elsker hocke y

dre fra vores årgang
Hvordan har dagen været og 

hvorfor?
Den var god og sjov fordi vi godt 
kan lide at spille fodbold
Hvor meget fodbold spiller du i 
din fritid?
Meget fordi jeg går til det
Hvor lang tid har du spillet fod-
bold
To år og en uge
 

Jeg synes det er vigtigt at man rører 
sig mere i dagligdagen.
Hvordan synes du børnene klarer 
sig?
Jeg synes de klarer sig rigtig godt. 
Man kan godt se de har prøvet det 
før.
Hvad synes du er sjovt ved hockey?
At børnene har det sjovt.

Da vi gik ud af døren kunne vi høre 
larmen fortsatte fortsatte. Det var 
rart at være derinde. Stemningen 
var helt i top. Det var dejligt, at se 
de hyggede sig godt med hinanden.
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Af Elias
Hvor mange mennesker har du lavet 
mad til på en gang?
Jeg har lavet mad til 1.700 men-
nesker på en dag.
Søren Thyboe er vant til store 
portioner og har en gryde på 500 
liter, som der kan være to børn oppe 
i. Han begyndte at lave mad som 
16-årig og har gjort det siden. I dag 
er han 52 år. Hans egen livret er 
kylling fra Brasse, et sted i Frank-

rig.
Selv om han er profes-
sionel, syntes han, at 
det var rigtig godt 
og sjovt at lave 
mad sammen 
med børnene 
fra 4. årgang 
på Utterslev 
Skole.

Mad på skemaet
Kokken Søren Thyboe lavede mad med 4. årgang til 
lærer for en dag – vi har talt med ham

Besøg i kageværkstedet

Af Sarah og Alberte
Her på utterslev Skole 4. årgang har 
vi en dag hvor at børnenes forældre 
kan være lærer for en dag. Her på 
Utter-Vis har vi set på maden. Vi 
spurgte både Aliza fra 4. c og Bertil 
fra 4.b’s far om nogen ting.
Hvad er det for en ret I laver?
Vi laver wok med kylling men 
fordi der er nogle, der er vegetarer, er 
kyllingen ved siden af.
Hvad er der i retten?
Porrer, rødløg, hvidløg, en masse 
chili, gulerødder, agurk, lime, peber-
frugt, kylling, squash og krydderier. 
Der er 12 forskellige ingredienser i 

Af Freja, Venera og Clara
Vi spurgte nogen børn fra kageværk-
stedet om …
Hvorfor valgte I kageværkstedet? 
Runa: syntes det var sjovt at bage 
kage… 
Hvilken kage bager i? 

K a g e v æ r k s t e d e t
Simon: vi bager brownie/chokoladek-
age…
Hvordan er det at bage kage? 
Johanna: syntes det er sjovt at bage 
kage fordi man for lov til at spise 
den…
Hvem ville du helst bage kage sam-

Selv om han er profes-
sionel, syntes han, at 
det var rigtig godt 

Af: Shirrin, Tilde, Dareen og 
Aliza
Kageværkstedet har brugt mel, 
nødder, kakao, æg, smør og su-
kker til deres kage. De to kokke 

begyndte med at lave kager da 
de var 10 år. De hedder Cecilie 

og Henriette. De børn vi 
har spurgt sagde at deres 
yndlingskage var drøm-
mekage, chokoladekage 
og gulerodskage. De to 
kokke sagde at det var 

hyggeligt at bage kage. Vi 
har også spurgt nogle andre 
børn og de sagde til os at det 

var sjovt at bage kage. Børnene 
var delt op i grupper og så skulle 
de lave forskelige opgaver.

maden.
Hvorfor valgte I at lave mad?
Fordi det er sjovt og dejligt at lave, 
men der var ikke nok voksne her. Så 
der manglet hjælp til alle de børn, de 
var var her.
Er det sjovt at lave mad og hvorfor?
Det er sjovt at lære nye folk at kende. 
Ja, og det er dejligt at lave mad med 
børnene.
Både børn og voksne havde det rigtigt 
hyggeligt med at lave frokost til 4. år-
gang, der blev grinet og alle vat glade 
- og der var en god stemning.

men med? 
Donya: vil helst bage kage med Sa-
rah, Alberte og Norah…
Hvordan tror du/I at kagen kommer 
til at se ud?
Mila: tror at den kommer til at se brun 
eller sort ud…

Maden for i dag

Kolofon
UTTER’VIS er skrevet af børn til 
børn på Utterslev Skole

Denne avis er skrevet af børn fra 
4. årg.

Layout & Print: Anders (Rebekkas 
far) og Claus (Tildes far)
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Interview med Forældre…

EN DAG HVOR FORÆLDRENE TOG OVER...

Af Emil, Jonas, Metin og Rasmus
HENRIETTE
Hvad hedder du? Henriette.

Hvem er du forældre 
til? Sarah.
Hvor gammel er du? 
37 år.
Hvad laver du når 
du ikke er her? Er 
manager personale.
Hvordan fik du tid til 
at være her og ”un-

dervise”? taget en fri dag.
Hvordan syntes du dagen har været? 
Det har været hyggeligt.
Hvor mange øl drikker du om dagen? 
ingen  

CARSTEN
Hvad hedder du? 
Carsten.
Hvem er du forældre 
til? Astrid.
Hvor gammel er 
du? 46 år.
Hvad laver du når 
du ikke er her?  

Børnene om avisværkstedet

Af Alma og Rebekka
Vi spurgte nogle børn hvad de 
syntes om avisværkstedet
Vi spurgte om…
1.  hvorfor valgte du avisholdet?
2.  hvad laver I på avisholdet?
3.  hvad har været det sjoveste?
4.  hvad tænkte I da I meldte jer til 
avisværkstedet?
Emil
1. Det lød sjovt
2. Jeg tager billeder
3. Tage billeder,gå rundt og se 
andre lave avis
4. Det kunne være sjovt, at lave en 
avis 
Tilde
1. Jeg valgte det bare
2. Jeg skriver om kageværkstedet
3. At interviewe
4. Ingenting
Venera
1. Jeg tænkte det ville blive sjovt
2. Jeg skriver om kageværkstedet
3. At få lov til at interviewe de 
andre
4. Det ved jeg ikke helt
Ella
1. Fordi der ikke var andre hold
2. Jeg skriver om fodbold
3. At arbejde med Word
4. Ikke noget

arbejder med penge.
Hvordan fik du tid til at være her og 
”undervise”? Har fået fri.
Hvordan syntes du dagen har været? 
Rigtig spænde og sjov.
Hvor mange øl drikker du om dagen? 
Ingen.

LASSE
Hvad hedder du? 
Lasse.
Hvem er du forældre 
til? Oskar.
Hvor gammel er du? 
43 år.
Hvad laver du når du 
ikke er her? Arbejder 

hos dong energi
Hvordan fik du tid til at være her og 
”undervise”? Tog bare fri.
Hvordan syntes du dagen har været?  
RIGTIG god
Hvor mange øl drikker du om dagen? 
Ingen

LÆRER FOR EN DAG (FORTSAT FRA FORSIDEN)

for jer at lave noget andet end i plejer og vi 
var flere journalister der vidste noget om 
aviser.
Annika svar: 1: Jeg syntes det har været 
en rigtig god dag og det har været rart at 
møde så mange børn fra organgen.
2: Jeg fotografere meget så det ville jeg 
gerne lærer jer det.
3: Jeg syntes børnene har været søde og 
lærenemme.
4: Jeg syntes det har været sjovt at lave 
avis med børnene.
5: Der manglede forældre der kunne 
undervise 4. årgang imens lærerne ikke 
var der.
6: Fordi det var det vi viste lidt om det  og 
fordi vi syntes at i skulle lave noget andet 
spændende end i plejer.

(forsat fra forsiden)
Af Mathilde, Alexander og Emil
Charlotte svar: 1 : jeg synes det har 
været en god dag og at børnene har ar-
bejdet godt og især syntes det har været 
sjovt at lære så mange børn at kende. 
2: Det gjorde jeg fordi jeg er journalist 
så det er noget jeg ved noget om det.
3: Jeg synes de har arbejdet godt og 
virket meget interesserede.
4: Det har været sjovt at undervise, 
møde så mange børn og opleve at de 
havde lyst til det
5: fordi der manglede forældre til at under-
vise for lærerne og da jeg arbejder hjem-
mefra havde jeg mulighed for at hjælpe 
fordi jeg selv planlægger min tid.
6: Fordi vi tænkte at det kunne være sjovt 


