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Efter lejrskoler og udflugt til Løgstør er det godt at kunne se frem til et par rolige 

dage. 

Men kikker jeg ud af vinduet fra skolens kontor, så er det et andet indtryk man får. 

Store lastbiler med fadøl, pølsevogne og partytelte vælter rundt på skolegården i et 

virvar, som på et tidspunkt (nok) kommer til at gå op i en højere enhed. Byfesten er 

ved at tage form. Man skal ikke være i Overlade i lang tid, før det går op for en, at 

nok glæder man sig til juleaften, og nok er der noget specielt ved påskedagene, men 

intet overgår Byfesten. Det fornemmede jeg allerede før skolen startede, da jeg 

besøgte Edgar, for i hans udhuse var der stuvende fuldt at forskellige remedier til 

efterfesten? Og snakken om at holde et bestyrelsesmøde i festugen fremkaldte ret 

mange rynker i panden på de fleste af skolens bestyrelsesmedlemmer.  

Storemellems lejrskole til 

Bornholm var en rigtig 

god oplevelse. Vi lærer 

ungerne at kende på en 

anden måde, end den 

vinkel dagligdagen viser. 

Det samme gør eleverne, 

og det mærker vi nu, hvor 

vi er tilbage på skolen. En 

større 

fællesskabsfornemmelse.  

 

 Og Bornholm viste sig fra 

sin absolut venlige og varme side. Det kan godt gå hen og blive en tradition. 



Turen til Overkoen var lidt kortere, men ikke mindre intens. Det er et rigtigt fint 

sted. Klappedyr og velholdte lokaler, med nogle fantastiske omgivelser; skoven, 

fjorden, byen og ikke mindst området rundt om bygningerne. De har et fedt 

skovhus, som I lige får et par billeder af. ”So ein ding wollen wir auch  haben” 

Deres unge alder til trods, så var der ingen der skulle hentes sent om aftenen.  

 

Hytten kan bruges som ekstra undervisningslokale, base for udeskole og 

udebørnehave; til madlavning, overnatning, værkstedsundervisning, mødelokale 

osv. Bare med det udgangspunkt, at det er lidt primitivt og anderledes. Var det ikke 

noget for pedelgruppen i sommerferien? 

I morgen fredag holder skolen, SFO og Børnehus lukket. 

2. juni kl.10-13 afholder børnehuset galla. SFO børnene skal være Dj`s, 

serveringspersonale og tjenere. 

Alle skal være klædt flot ud og danse polonæse i fællessalen. Der kommer brev ud i 

næste uge omkring dette arrangement.   



 

 

 

Anne og jeg vil gerne invitere forældre, og andre interesserede, i Storemellem til en 

lille Bornholmeraften i starten af juni. Der vil I blive indført i nogle af oplevelserne 

via dias, film og oplæg fra  eleverne. Datoen kommer ud senere. 

God byfest til alle. 

Hilsen Troels 

  

 

 


