
Eleverne blev modtaget af professorer på deres første dag på 
Hogwarts.

Lørslev 14. Februar 2020 7.-9. Klasse 

Når en skole bliver 
magisk 

Hvordan føles det egentlig, når ens skole 
pludselig fyldes med magi, trylleformularer, 
eliksirer og magiske væsener? Det kan 
eleverne på Lørslev Friskole svare på. På de 
følgende sider  præsenterer eleverne os for 
ugernes indhold, deres oplevelse samt 
tankerne bag de anderledes uger. 

Det magiske univers
I udskolingen har eleverne skulle leve sig ind i Harry 
Potters magiske univers på flere måder. For ikke nok 
med at skolen havde forvandlet sig til Hogwarts, 
skulle der også arbejdes med den første bog i serien. 
Artikler med afsæt i bogen vil derfor også kunne 
læses på de sidste sider i denne udgave af Daily 
Prophet. 

Den første dag eleverne 
mødte ind, blev de fordelt 
i forskellige kollegier, som 
i ugerne skal fungere som 
deres ‘familier.’

I løbet af ugerne har de 
forskellige kollegier kunne 
indsamle point både af faglig 
karakter, men også ud fra gode 

handlinger og omsorg over for 
hinanden. Der har været tæt løb 
til det sidste og i dag findes 
vinderen af den fire kollegier. K
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Spænding til det sidste

Forløb Leder Eleverne 



Side 2

De sidste tre uger har Lørslev Friskole været forvandlet til 
Hogwarts og eleverne har skulle arbejde sammen på tværs af 
klasserne. Eleverne blev fordelt på fire forskellige kollegier, 
hvor der på hvert kollegium har været elever helt nede fra 
indskolingen og helt op til udskolingen. Eleverne har fået point 
for faglighed, god opførsel, samarbejde og god holdånd. 

Ugernes forløb 

Den første uge var det 
praktiske i fokus, hvor 
hvert kollegium skulle 
være sammen og de 
skulle lave slips, 
våbenskjold, koste, 
tryllestave og pomponer.

Uge for uge
Uge to og tre har haft mere 
fokus på det faglige. 
Eleverne har arbejdet mere 
sammen med deres eget 
klassetrin, hvor de har lavet 
noget lidt mere fagligt.

Lærerne havde bestemt, at 
alle skulle spise sammen i 
“spisesalen” og at alle 
skulle ud efterfølgende - 
her skal det nok lige siges, 
at udskolingen ikke plejer at 
skulle ud.

Alt i alt er ugerne forløbet 
stille og roligt       

Lederen Eleverne Lærerne



Side 3

Vi har interviewet Anne Emilie Alon, som er leder af Lørslev 
Friskole, for at få hendes opfattelser og meninger i forhold til 
emneugen. Hun fortæller, at hun i starten var lidt skeptisk over 
at eleverne skulle have emneuger om Harry Potter i 3 uger. 
Men da den første uge var begyndt, kunne hun allerede se, 
hvor meget lærerne og eleverne engagerede sig i det. Og det 
resulterede i, at hun synes, det var et godt stykke arbejde 
lærerne havde lavet.

Leder af skolen er i chok

Kollegie opdeling
Eleverne har været delt op i 4 forskellige hold i alle aldre. De fire 
hold har de samme navne som i Harry Potter bogen og filmen - 
Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin og Hufflepuff. Anne synes, at det 
har været godt for alle, at man har skulle arbejde sammen med 
nogle der ikke er helt på samme alder. Og eleverne har også lært 
mere om sammenhold, og hvordan man skal få de helt små til at 
være en del af sammenholdet. Anne fortæller også at det er noget 
skolen vil arbejde mere med, fordi hun synes at det var en mega 
god ide at blande alle aldre på skolen. 

Anne fortæller at hun 
ikke har været med til at 
planlægge og være med 
til at spille med i den 
magiske verden. Så 
derfor har hun haft en 
masse tid til 
kontorarbejde og sådan 
nogle ting. 

Anne fortæller os at hvis lærerne 
vil lave noget som dette igen, vil 
hun sige JA med det samme. Hun 
er meget overrasket over hvordan 
de tre uger blev. 

Eleverne Lærerne Quidditch 
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Nogle synes, at det er træls at skulle tilbage til 
normale skoledage igen, fordi Harry Potter ugerne 
har været spændende og sjove. Man laver noget, 
som man ikke plejer at lave, og der er mange, der 
synes, at det har været hyggeligt at have 3 uger 
med Harry Potter.
Vi har spurgt 12 elever om de glæder sig til at have 
normale skoledage igen og nogle glæder sig ikke, 
fordi det har været nogle spændende og sjove 
uger. Der er dog en der glæder sig til at komme 
tilbage, fordi at de næsten har glemt, hvordan det 
er at gå i skole igen. 

 Elevernes oplevelse 
af at gå på Hogwarts

 Da vi gerne ville vide hvad eleverne 
synes, så vi har interviewet 12 elever fra 

forskellige klasser på skolen. Vi har 
interviewet elever fra 0-6 klasse. 

Kollegie Opdeling
Eleverne har været delt ind i 4 kollegier, hvilket betyder at hvis 
hjælper hinanden, snakker pænt til hinanden og samarbejder så kan 
man få point. Derfor har der også været  pointdeling, som har gjort 
mange elever meget opsatte på at vinde, ved at have flest point og 
det har gået ud over de elever, som ikke har været så opsatte på at 
vinde, da de vil hellere have fokus på at have det sjovt. Opdelingen er 
blevet lavet på ens personlighed og vi har spurgt de 12 elever som vi 
interviewede, om de synes at det passer ind i personligheden i deres 
kollegie, hvor størstedelen svarede ja og synes også at personerne 
på deres kollegium er søde. De der  ikke synes det, synes at andre 
fra deres kollegie bestemte for meget.

Det bedste har været at 
man er søde mod 
hinanden og ikke driller 
hinanden. Nogle synes at 
quidditch har været det 
bedste, mens andre 
nævner andre ting fra 
ugerne. Da de blev spurgt 
om det værste, var der 
nogle der synes, at det var 
at Harry Potter ugerne 
snart er slut. Der er mange 
der glæder sig til den 
kommende 
quidditch-turnering.

Jeg tror, hvis man spurgte de 
elever, som vi har talt med,  om 
vi skulle have sådan noget har 
igen, tror jeg at 0. klasse ville 
synes at det vil være sjovt.

Det bedste og det 
værste

Lærerne Quidditch Trold på Hogwarts



Side 5 
Lærernes oplevelser på Hogwarts
Mikkeline og Emma har interviewet lærere på Lørslev friskole for at 
høre deres mening om 3 uger på Hogwarts.

Lærerne har haft en masse forskellige oplevelser på Hogwarts, 
og alle de forskellige oplevelser har været positive.Vi har 
stillet lærerne nogle spørgsmål, for at få et indblik i deres 3 
uger.

Lærernes mening
Der var mange forskellige 
meninger.
De fleste af lærere synes,  det var 
lidt svært  at finde nye ting til hver 
dag, men syntes det var et fedt 
emne, og derfor mente de at det var 
godt, at det kun var i tre uger, men 
de ville klart finde på at gøre det 
igen, men de ville helst have 
normalt skema.
En af lærerne ville gerne have 
temauger  året rundt.
Ingen af lærerne har haft en dårlig 
oplevelse, de har alle nydt de tre 
uger, og ser frem til en lille ferie 
nu.

Alle lærerne var enige om at det fedeste ved Hogwarts var, at se alle 
børnene arbejde sammen fra 0-9 klasse, det gav dem en god følelse, 
at se alle hjælpe hinanden.

Er der noget der har været svært at beslutte?
Generelt synes lærerne ikke der har været mange svære beslutninger. 
Det eneste der var lidt svært, var at finde på noget, som man skulle 
have om i 3 uger, og finde ting, som mindede lidt om normalt skema, 
så man stadig lærte noget fagligt.

Alt i alt har alle deres svar været forskellige.
Da vi mødte ind på skolen, var lærerne ikke længere lærere, 
de var mødt ind som Harry Potter karakterer.
Sybill Trelawney,  Severus Snape, Mcgonagall og Professor 
Bech.
Lærerne har gennem flere år snakket om at have temauge på 
skolen, men kunne ikke finde på det perfekte tema, som 
ville give god mening for børnene, men så kom de i tanke 
om Hogwarts, som de syntes var en god ide, og ville give et 
godt indtryk for børnene også.

Quidditch Trold på Hogwarts Hogwarts Tragedie
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Som sædvanlig afholdes skoleårets quidditch 
turnering på Hogwarts. Det er som altid meget 
spændende.

Hogwarts årlige 
quidditch-turnering startet

Lørdag skal Gryffindor 
spille mod Slytherin i 
deres første kamp. 
Gryffindor har på sit hold 
det skjulte talent 
troldmanden Harry 
Potter. 

                Kampens forløb
Alle i publikum jublede af glæde og begejstring. Dommeren for kampen var Madam Hooch. 
Kommentatoren for spillet var Lee Jordan, der havde et par smarte bemærkninger. I starten af kampen 
gik tromleren bare frem og tilbage mellem de to hold. Men på et tidspunkt brugte Katie Bell fra 
Gryffindor en smuk manøvre for at komme omkring Slytherins anfører Marcus Flint. Bolden blev dog 
generobret af Slytherin, der prøvede på at få de første point. Da kom de to Weasley brødre til  
undsætning, fik bolden over til angriberen Angelina Johnson og scorede det allerførste mål i kampen.  

Vi  har i anledningen interviewet Harry Potter.
“Hvordan føles det at vinde Gryffindors første kamp i 
sæsonen?” 
(Harry Potter) ”Altså det er faktisk ret sejt, nu når jeg aldrig har 
spillet rigtig før. Jeg havde også regnet med, at vi ville vinde i 
dag.
“Er der noget Gryffindor kan ændre til kampe fremover?”
(Harry Potter) “Det er der vel nok. Jeg tror vi skal snakke mere 
taktik, og have helt styr på hvad folk gør i de forskellige roller.”
“Mange tak for din tid Harry” 
(Harry Potter)
 “Intet problem. Tak fordi I gad at snakke. 

Hen i mod slutningen var 
stillingen. 
Slytherin:60 point 
Gryffindor: 20 point. 
Harry Potter gik efter det gyldne 
lyn, og faktisk med held. Selvom 
han havde haft flere problemer 
med sin kost, fik fat i det gyldne 
lyn. Det var lidt unorthodox, for 
han greb den med munden. 

Trold på Hogwarts Hogwarts tragedie 
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Både lærere og elever på Hogwarts var chokerede da 
de fandt ud af at en trold var sluppet løs..

Trold løs på Hogwarts

       “Trold Løs”
En farlig  Bjergtrold var sluppet løs på Hogwarts,  det rapporteres at 
professoren ved navn ‘Quirinus Quirrell’  stormede ind i spisesalen 
for at advare eleverne. ”Trold løs i de dybeste kælderregioner - jeg 
synes, at du skulle have besked med det samme.” Er de ord han 
nåede at få ud, før han dånede ned på jorden. Efter at professoren 
besvimede  var lærerne hurtige til at få evakueret eleverne op i deres 
værelser og væk fra trolden.

Det er fortalt at trolden 
blev bragt ned ved hjælp 
af tre elever. De to elever 
fortæller, at de prøvede 
på at redde deres veninde 
ved navn ‘Hermione’,  
som havde tilholdt sig 
ude på toilettet, da 
trolden kom frem. Hun 
var dog heldig da to af 
hendes venner nåede 
frem for at redde hende. 

Ingen er kommet noget til 
efter tragedien, udover 
Quirrell som lige skal 
komme sig over det lille slag 
i hovedet.  De tre elever 
involveret er både blevet 
straffet og belønnet 
tilstrækkeligt efter denne 
begivenhed. 

Harry  Potter var en af de to 
drenge, som kom frem for at redde 
Hermione. Han siger, at han brugte 
sin tryllestav og stak den op i 
næsen på trolden, mens hans ven 
Ron Weasley brugte besværgelsen 
“Wingardium Leviosa” til at løfte 
troldens våben op og smide det på 
den, efter at modtage et slag til 
hovedet, kollapsede trolden.
 

Hjælp!

Hogwarts Tragedie 
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Drengen der ikke kunne slås ihjel, Harry Potter, 
gør det igen
Ham-hvis-navn-der-ikke-må-nævnes tilbage?

Hogwarts Tragedie 
‘

Skak-talentet Weasley
“Sammen med mine venner Harry og Hermione sneg vi os hen til 
en kæmpe stor hund. En kæmpe stor hund med tre hoveder. Da vi 
nemt kom forbi den, landede vi i en mærkelig sort plante som 
prøvede, at kvæle os. Men fordi vi ikke panikkede, var den lige så 
nem som hunden. Ved siden af planten var der endnu et rum. Et 
mystisk rum. Det var bare fyldt op med flyvende nøgler. Heldigvis er 
Harry en mega god søger, så han fik nemt fat i den rigtige nøgle. 
Og så gennem endnu en dør var der et kæmpe skakspil” fortæller 
Ronald Weasley stolt til vores journalister. 

“En sådan hændelse skal 
ikke ske på Hogwarts. 
Jeg fastlægger, at det 
ikke vil ske igen i min tid 
som rektor på skolen. 
Der er ingen grund til 
panik” Fortæller Albus 
Dumbledore, rektor på 
Hogwarts, til 
profettidende. 

Der er ingen grund 
til panik
-Albus Dumbledore

Den mest værdifulde sten i vor tid, De Vises 
Sten, har Torsdag aften været i farlig spil. 
Stenen som angives, at kunne forvandle alt 
den rører til guld og til at fremstille en eliksir 
til evigt liv. Den eneste sten som meldes 
aktuelt eksisterende, tilhøres af seks 
hundrede og femogtres årige alkymist, 
Nicolas Flamel.

Ingen 
bekymringer
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ises Sten




