
Danske traditioner og højtider  
specielt på Lundergårdskolen 

 
1. søndag i advent:  
En krans af gran med 4 stearinlys hænges op på skolen for at fortælle, at der nu er 4 søndage 
til jul. Hver uge tændes et lys. Nogle gange i december måned samles alle elever i husene for 
at synge sammen, høre historier eller optræde for hinanden.  
 
December måned: 
I klasserne er der ofte en juledekoration med et stearinlys, der tæller dagene til jul. Hver dag 
tændes lyset, og børnene lytter til en god historie. Der kan også være en julekalender med 
tegninger eller billeder. Nogle klasser har også en pakkekalender. Eleverne medbringer en lille 
pakke (f.eks. viskelæder, blyanter, notesbog, legetøjsbil eller glaskugler), og hver dag får en ny 
elev en pakke med hjem. 
Eleverne laver julepynt til klasseværelserne og gangene – i den mørke tid ser det hyggeligt ud. 
Nogle gange samles alle eleverne i husene for at synge julesange, høre julehistorier eller optræde 
for hinanden. 
D. 13. december er det Luciadag – den dag går børn fra Fritidsordningen rundt på 
skolen med stearinlys og synger. 
Den sidste skoledag før juleferien er eleverne i klasserne sammen med deres 
klasselærer. Det er en speciel dag, hvor man inden for klassens rammer danner egne 
traditioner. Ofte mødes alle elever på Torvet til fællessamling, hvor vi synger sammen og 
skolelederen ønsker alle børn og forældre god ferie. Det er en vigtig dag at være med i 
fællesskabet i klassen og på skolen. 
Juleaften – d. 24. december fejrer vi Jesu’ fødsel. 
 
Nytår: 
Eleverne har altid fri fra skole. D. 31.12 fejres nytårsaften i hjemmene med god mad. Kl. 24 
ønsker vi hinanden godt nytår. Mange steder er der fyrværkeri. 
 
Fastelavn: 
Fastelavnsmandag i februar eller marts måned må eleverne møde udklædte. De små elever slår katten 
af tønden og spiser fastelavnsboller. Resten af dagen er almindelig skoledag. 
 

Påske: 
Til påske laver vi påskepynt såsom kyllinger, lam, harer, æg, karse m.m., som eleverne enten får med 
hjem, eller det hænger til pynt i klassen. I klasserne snakker man om dengang Jesus blev korsfæstet og 
stod op af graven. 
 
Sankt Hans: 
Eleverne har fri fra skole. Det er midsommer. Vi tænder bål udenfor og synger 
sommersange. Der er ofte aktiviteter for børn. 
 
Fødselsdage: 
Den dag barnet blev født fejres hvert år. Alle danske børn glæder sig meget til dagen. Vi 
synger for barnet, og det får gaver. I skolen læses måske en fortælling, tegnes en tegning og 
alle synger med på fødselsdagssangen. Vi tæller, hvor mange år barnet er blevet. Hjemme 
kommer der gæster, for at fejre barnet. Ofte inviteres klassekammeraterne (drengene eller 
pigerne) med hjem i 2 – 3 timer én af dagene omkring fødselsdagen. Børnene spiser sammen 
og leger sammen.  
Alle gæster har en lille gave eller penge med til fødselsdagsbarnet (20 – 25 kr). 
Fødselsdagsbarnets forældre henter ofte gæsterne på skolen lige efter skoletid, mens 
forældrene henter deres barn igen efter festen. Det fremgår altid af invitationen, hvornår festen 
begynder og slutter. 
 
Blå mandag: 
Elever fra 7. årgang deler flødekarameller ud til klasserne. De er blevet konfirmeret i april eller maj måned.  
 
Andre kulturer: 
Hvis I har en fest eller tradition i jeres kultur, som betyder meget for jeres familie, var det måske noget, vi 
også kunne være med til at fejre. 
Til skolefesten i februar vil vi meget gerne servere mad fra forskellige kulturer. Måske kunne I have lyst til at 
være med til at lave mad. Der er rigtig mange forældre og elever, der gerne vil købe mad fra forskellige 
lande. 
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