Haubro Friskole
Fortælling
Slutmål
Fortælling er en gennemgående metode, som anvendes i enhver hensigtsmæssig sammenhæng, da den
dels taler til og udvikler børnenes fantasi dels evner at etablere mødet mellem børnene og stoffet, det
nære og det fjerne, det kendte og det ukendte.
Fortællinger endvidere en beskrivelse af et samvær i en fri og levende vekselvirkning, en måde at være
sammen, at leve sammen og at lære sammen på.
Vi vil lære børn at opleve samværet omkring fælles fortællinger, som tilsammen bringer en bevidsthed om
historiens forløb og en samlet fortælling om mennesket på jorden.
Vi vil oplive børnene, før vi oplyser dem ved hjælp af den mundtlige sprogkultur, så vi skaber grobund for
en frugtbar tilegnelse.
Børnene skal opleve glæden ved at lytte og her igennem få mulighed for at styrke deres forståelse af almen
menneskelige og etiske spørgsmål
Vi vil "trække elever op, så de aldrig går i stå" (Christen Kold 1866)
Fortællingen er en vigtig bestanddel af "faget" morgensamling på friskolen.
Morgensamlingen er det daglige møde, det forpligtende fællesskab, hvor man får mulighed for en god
fælles start og en fælles oplevelse. Vi synger, beder fader vor, der gives meddelelser fra både børn og
voksne, og der fortælles.
Morgensamlingerne er med til at opbygge børnenes forståelse af demokrati, tryghed og fællesskab.

Der fortælles indenfor følgende emner for at få kendskab til både kristendom, mytologi, litteratur og ikke
mindst historie:


Fortællinger fra biblen - det gamle testamente
skabelsesberetninger
patriarkfortællinger
Josef og hans brødre
Udvandringen fra Ægypten

Kong Saul, Kong David
Dommertiden
Udvalgte historier fra resten, f.eks. Daniel i løvekulen, Jonas i hvalfiskens bug o.s.v.


Udvalgte beretninger fra det ny testamente i forbindelse med højtider som jul, påske og pinse.



Nordiske sagn og myter



Græsk mytologi og græske heltesagn



Danske heltesagn



Folkeviser



Danske og udenlandske folkeeventyr



De store klassiske fortællinger/fortællere som f. eks. Selma Lagerlöf, Rudyard Kipling, William
Shakespeare, Astrid Lindgren o.s.v.



Ægyptisk mytologi



Dansk historie



Verdenshistorie



Musikhistorie



Fortællinger om naturens mangfoldighed



Personlige fortællinger



Elevernes meddigtning



Berømte personer

