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En helt almindelig uge, der alligevel ikke 

var som på skemaet. Om tirsdagen, 

mens Lone og Jakob var på kursus, tog 

Anne og Birthe alle eleverne med til en 

læseoplevelse af dimensioner. Det er 

godt, at der er højt til loftet på Overlade 

Friskole 

Så var det helt anderledes om 

onsdagen, for mens det nu var Birthe og 

Anne, der var på kursus, så mente Jakob 

og Troels, at eleverne, efter en hel dag 

med læsning, trængte til noget frisk luft 

og bevægelse. Derfor var der bål-

snobrød udenfor og Kin-ball i hallen. 

Birthe havde inviteret Lillegruppens 

forældre til skolehjemsamtaler tirsdag 

og torsdag. Derudover havde Birthe også inviteret skolelederen, og jeg syntes det 

var nogle gode snakke vi fik. Vi var lidt spændte på hvordan I forældre oplevede de 

Figur 1 Man kan blive helt høj af at læse! 



lærerskift, der specielt har fundet sted i den yngste gruppe. Det var som om, der var 

forståelse for situationen, og at de løsninger der blev fundet, fungerede. Tak for det.  

 

 

 

 

Så prøvede jeg lige at være vikar 

i Lillegruppen, og da matematik 

jo ikke altid behøver at foregå 

stillesiddende, opfandt jeg, efter 

de forhånd værende søms 

princip; matematikbowling.   

 

 

I kan sikkert forestille jer 

reglerne, men det I ikke kan se 

er, at hver kegle har et tal på sig. 

Og så gik det ellers ud over 

stepperne, med lidt indskydning i 

starten som appetitvækker. 

Derefter gik det efter tur, med 

pointtavle og point og vindere, 

som i rigtig bowling. 

 

 

Birthe og Jakob står for planlægningen af Lille og Lillemellems lejrtur, og da de lige 

ville tjekke op på stedet med shelters ved Vilsted sø, så var det noget af et syn, der 

mødte dem. Det var hærget, og nogle af shelters var brændt ned, så der måtte vi 

lige handle hurtigt for at finde et alternativ. Birthe har booket Overkoen, som ligger 

tæt på Hvalpsund. Det er et rigtigt fint sted, mange af jer kender det sikkert. Det kan 

vi leje mandag til tirsdag i uge 21. Så I skal derfor arrangere fælleskørsel mandag 



morgen til Hadsund, og hente ungerne igen tirsdag eftermiddag kl.15.00. Onsdag 

bliver en dag, hvor ungerne bliver afleveret på skolen, som normalt, men vi tager ud 

i verden; sikkert til Limfjordsmuseet, sejler, eller andet. Det arbejdes der på pt. 

Tidspunktet for afhentning onsdag er ikke fastlagt endnu, men der vil være SFO om 

eftermiddagen som normalt, hvis vi kommer hjem til skolen før 16.30. 

Michelle lærer søgte Danske Bank om et tilskud til at indkøbe nye højtalere til 

musiklokalet. Højtalerne var desværre i stykker, da vi i sommer overtog skolen, så 

det er meget glædeligt, at Danske Bank har tildelt os 5000kr. til indkøb af to nye. Det 

rækker ikke helt, men næsten. Tak for det Michelle, og Danske Bank.  

Tak for det arbejde mange lagde for dagen sidste lørdag. Vi har nydt det lige siden. 

God weekend,  selv om det allerede er lørdag. 

Troels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Månedsbrev til forældre 

 

Vi nærmer os endnu engang udgangen af en måned og det er dermed tid til at nyt månedsbrev; et 

månedsbrev, som denne gang indeholder en snert af elevernes begejstring for den kommende 

lejrskoletur.  

Stemningen i klasselokalet er ikke til at tage fejl af; eleverne er begyndt at tælle dagene ned til afgang 

og samtalerne i klassen startes ofte med ”.. og når vi så kommer derover, så skal vi..”. Det er tydeligt 

at mærke elevernes begejstring - og man kan som voksen ikke undgå at blive smittet af den ☺   

Jeg har udleveret rejseplanen til forældresamtalerne, men enkelte har ikke fået den med hjem, 

eftersom jeg stadig har et par stykker i overskud. Rejseplanen er derfor vedhæftet dette månedsbrev.  

Jeg har fået tilbagemelding fra følgende i forhold til kørsel til og fra Hobro. Vi håber, at vi kan få 

hjælp til at dække de sidste pladser i bilerne.  

 

Kørsel til Hobro søndag d. 14 maj:  

- Krystians far (4 pladser) 

- Rasmus’ forældre (8 pladser) 

- Vi mangler derfor en enkelt bil, da der er tretten elever i klassen, men indtil videre kun tolv 

pladser.  

 

Kørsel fra Hobro lørdag d. 20. maj:  

- Signes forældre (4 pladser)  

- Vi mangler derfor tre biler til afhentning.  

 



Jeg kan fornemme på samtalerne i klassen, at nogle af eleverne gerne vil medbringe luftmadrasser til 

at sove på. Jeg vil i forlængelse heraf henvise til vores informationsmøde, hvor vi informerede om at 

der skal medbringes liggeunderlag til at sove på. Årsagerne til dette er blandt andet at, (1) Eleverne 

skal selv bære deres bagage hele vejen (2) Vi skal bo i et klasselokale; alle vores ting skal derfor 

pakkes væk hver morgen. Vi anbefaler derfor at man tager et almindeligt liggeunderlag med; et som 

man selv kan bære og som hurtigt kan pakkes væk om morgenen.  

Eleverne har fri fra skole mandag d. 22 maj på det grundlag, at både lørdag og søndag er anvendt til 

rejsedage i forbindelse med transport til og fra lejrskolen. Eleverne skal derfor i skole tirsdag d. 23 

maj og onsdag d. 24 maj. Eleverne har fri fra skole torsdag d. 25 maj og fredag d. 26 maj, da begge 

dage er helligdage.  

 

Danskfaget:  

Vi er i danskfaget gået i gang med vores forløb om filmiske virkemidler med særligt fokus på 

gysergenren. Eleverne har lært om vinkler, handlingskurve og udarbejdelsen af et brugbart storyboard 

Eleverne arbejder på deres storyboards med stor koncentration og interesse. Eleverne skal have 

storyboardet færdigt til næste uge, hvorefter vi begynder at arbejde med dialoger og rekvisitter til 

deres film. Klassen vil beskæftige sig med dette emne indtil vi tager afsted på lejrskole.  

 

Månedsopgave: 

Elevernes månedsopgave er i denne måned et kompendie med forskellige grammatiske opgaver. 

Månedsopgaven skal afleveres senest d. 8 maj, men størstedelen af eleverne har afleveret den på 

nuværende tidspunkt.  

 

Andre relevante informationer: 

- Uge 19: Eleverne har naturfaguge fra mandag d. 8 maj – torsdag d. 11 maj. Eleverne har fri 

fra skole fredag d 12 maj, da dette er en helligdag. I denne uge har eleverne fri fra skole kl. 

12:45. Eleverne skal besøge Tange El-Museum om mandagen. Jakob og Lone melder 

informationer ud om dette. 



- Uge 19: Onsdag d. 10 maj skal klassen på udflugt til Aarhus. Vi tager afsted kl. 11:30 og 

forventes hjemme igen omkring kl. 16:00. Vi skal til klassisk koncert i Aarhus Musikhus. 

Troels, Jakob, Pernille (Lecias mor) og jeg kører med eleverne derned.  

 

Med venlig hilsen,  

Anne Jørgensen. 

 

 



Lejrskolebillet
 

Standardbillet

Bemærkninger
   

Til denne skolerejsebillet er der tilknyttet 3 bilag (Alle veje f_rer til Rom.pdf, ID-kontrol af skolebørn ledsaget

af lærere i Sverige_4 februar 2016_v1.pdf, Skolerejsebrochure.pdf). Disse bilag SKAL:

- udskrives på hvidt papir

- læses

- medbringes på hele rejsen

- i nogle tilfælde udfyldes INDEN rejsen

   

BornholmerFærgen, BookingNr: 39254829 (Hjemrejse)

BornholmerFærgen, BookingNr: 39254829 (Udrejse)

   

Hjemrejse eneste mulighed

Overlade Friskole
Skolegade 5
9670 Løgstør

Reference Nr. 1024613
Skolelærer Anne Jørgensen
Klasse 5-6 klasse
Antal Elever 13
Antal Lærere 2

Udrejse
Dato Tognr Fra Station Afg Til Station Ank Vogn Pladser
14-05-2017 40 Hobro 09:17 København H 13:05 72 11-27
14-05-2017 1466 København H 14:43 Ystad 15:47 13 152-168
14-05-2017 Færge Ystad 16:30 Rønne havn 17:50 BornholmerFærgen

Hjemrejse
Dato Tognr Fra Station Afg Til Station Ank Vogn Pladser
20-05-2017 Færge Rønne havn 06:30 Ystad 07:50 BornholmerFærgen
20-05-2017 1453 Ystad 08:09 København H 09:22 11 92-108
20-05-2017 43 København H 09:54 Hobro 13:37 72 11-27



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sådan rejser du med din skolegruppe hos DSB
 
Denne information har til formål at give råd til hvordan rejser med DSB foregår bedst muligt for jer som

gruppe og i forhold til de øvrige rejsende. Har du stadigvæk spørgsmål efter du har læst dette er du

velkommen til at kontakte DSB Skolerejser på telefon 24 68 91 57

 

Nogle råd:
Ved modtagelse af billetter undersøg om følgende er i overensstemmelse med det bestilte:

Antallet af personer der skal med på rejsen.

Ud- og hjemrejsedato.

Afrejse- og ankomststation.

Gode råd på afrejsestationen:

På perronen er det en god idé på forhånd at orientere sig om hvilken vogn der er reserveret til

gruppen. På større stationer er perron inddelt i perronafsnit (A, B, C osv). Stil jer i det rigtige

perronafsnit og vis hensyn så andre rejsende kan passere forbi jer i på langs af perronen.

Vis hensyn og giv plads for passagerer der skal ud af toget, så går det hurtigere for jer at komme ind

bagefter.

Gode råd i toget og på ankomststationen:

I toget skal I hurtigst muligt søge til de reserverede pladser så pladserne ikke optages af andre

rejsende som ikke har pladsbillet.

Når I er kommet sikkert ud af toget er det en god idé at gå så langt inde på perronen, som det er

muligt så I er væk fra toget der skal til at afgå.

Husk annullering, hvis I ikke skal bruge rejsen.
   

   

Det går ikke altid stille af når mange mennesker er samlet
 
For at sikre, at både I og de andre rejsende med toget får en god rejseoplevelse, har vi et sæt spilleregler,

som I skal overholde.

 

Gruppelederens seks bud:

Kom i god tid. Stå klar på perronen, når toget kommer ind. Bagagen placerer I bedst midt på

perronen, så andre kan komme sikkert forbi.

Vær klar til at stå af toget i god tid. Gå ud i mellemgangen i god tid. Få gerne øjenkontakt med

togpersonalet på perronen, når I stiger af toget.

Grib ind overfor støjende adfærd i din gruppe. Brug fx. høretelefoner, hvis I vil høre musik.

Sørg for, at alt affald er samlet i affaldsposer eller skraldespande, når du forlader toget med din

gruppe.

Af sikkerhedshensyn må bagage ikke stå i midtergangen. Brug bagagehylderne til mindre bagage

og pladsen mellem eller under sæderne til større bagage.

Vis altid hensyn til de øvrige rejsende.

Vær også opmærksom på DSBs generelle rejseregler, som du finder i brochuren "Forretningsbetingelser".

DSB ønsker dig og din gruppe en god rejse.


