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Der er noget helt specielt ved 

hvidtjørnens blomstring i år.  

Sjældent har den været kønnere. 

Men skønnest er dog træet i 

skolegården på Overlade Friskole. 

Jeg tror ikke jeg har set et så helt 

igennem hvidt træ andre steder: 

Livsmod og livsduelighed 

Kom til at tænke på et vers af Per 

Krøis Kjærsgaard fra sangen; Kære 

linedanser. Han skriver ”De 

stærkeste rødder har træer i 

blæst” Det er godt at vide her i de 

forblæste limfjordsegne. 

Også i børnehuset er der livsmod, 

og derfor var der i dag anledning 

til at stoppe op, og holde fest. 

Galla med polonæse og sanglege i 

Fællesrummet. Derefter stor 

gallamiddag med taler. Det første der skulle fejres var det første år med børnehus 

på Overlade Friskole. Der blev skålet. Så blev det fejret, at Peter og Julius er startet i 

denne uge, og de fem piger, der skal starte i skolen efter sommerferien blev også 



hyldet. Charlotte, som har været vikar for Lone, stopper også i dag. Hun fik også en 

skål og mange tak. Det samme tilkom det øvrige personale. Jeg vil også gerne sige 

dig tak for den tid du var her Charlotte. Dejligt du kunne hjælpe os, da Lone 

brækkede armen, og tak for din venlighed for skolen og Børnehuset.  

 

Her ses de fem piger, der nu efter sommer går i skole! Vi er heldige. 

 

I dag har Storemellem været til svømmestævne i Aars. 

Det er de Himmerlandske Friskoler, der inviterede, og Haubro der arrangerede. Der 

var børn fra Vilsted, Haubro, Blære, og Overlade sagde Jakob. Alle elever kom glade, 

men trætte hjem. 

I næste uge er der bondegårdsbesøg hos Lauge og Malthe. Det kan I læse meget 

mere om i det vedhæftede.  

 



I tirsdags ansatte vi Holger Madsgaard primært som musiklærer, men han skal også 

læse andre fag. 

Holger bor i Vilsted, og har faktisk undervist AKT elever 

her på skolen i musik. Men hans virke har mest været 

Kulturskolen i Vesthimmerland. Holger er ikke 

interesseret i en fuldtidsstilling, men vil gerne være 

med træde i stedet for Michelle på musikområdet. 

Officielt starter Holger først efter ferien, men hvis I 

støder på han her på stedet inden, så er det fordi vi 

ikke kan vente med at gøre brug af ham, så han varmer 

lidt op i næste uge ved morgensamlingerne, og han vil 

også være med til at undervise de elever, der skal 

spille til vores drama. Velkommen til dig Holger. 

 

God Weekend til jer alle. 

Troels 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Månedsbrev til forældre 

 

Den forgående måned har været begivenhedsrig og fuld af gode oplevelser – og som en følge heraf, 

er denne måned også fløjet afsted.  

Vi har igennem de sidste mange måneder talt både uger, dage og minutter indtil kalenderen sagde 

maj måned, da vi alle sammen har glædet os til at pakke taskerne og tage af sted på lejrskole – og 

sikke en fantastisk lejrskoletur vi havde!  

Lejrskolen blev efterfulgt at en kort uge, da eleverne i forbindelse med helligdagene havde fri fra 

skole torsdag og fredag – og de mødte op i skolen igen i mandags med fornyet energi og pågåmod.  

Der er i skrivende stund tre uger tilbage inden sommerferien banker på døren. Vi vil have almindelig 

undervisning indtil onsdag d. 14 juni, hvorefter at vi i perioden fra d. 14 – 23 juni vil arbejde med at 

opføre og fremvise Overlade Friskoles første musical. 

Jakob og jeg er tovholdere for musicalugen, og vi har i den forbindelse skrevet et informationsbrev 

med de vigtigste informationer hertil; dette er vedhæftet i skolens fredagsbrev.  

Jeg vil til sidst gerne sige en stor tak for opmærksomheden ved mit bryllup; hvor var det skønt at se, 

at alle eleverne stod og ventede udenfor rådhuset, og om muligt var ligeså spændte som jeg – og 

gaverne pynter derhjemme i vindueskarmen som en påmindelse som en dejlig dag.  

 

Danskfaget: 

I danskfaget arbejder vi med udgangspunkt i tegnsætning; vi har særligt fokus på tegnene på 

punktum og komma. Eleverne skal i dette forløb opnå kendskab til betydningen af tegnsætning og 

arbejde med helsætninger, ledsætninger og bindeord. Vi vil skiftevis arbejde med 

undervisningsformerne klasseundervisning, selvstændigt arbejde og gruppearbejde.   



Danskundervisningen følger frem til sommerferien samme struktur som hidtil; eleverne arbejder med 

grammatik mandag og onsdag i deres 5. – 6 danskbog, tirsdag arbejder de med diktat og torsdag har 

de bibliotekstime.  

 

Læsning: 

Jeg vil i forlængelse af forrige måneds læsetest gerne opfordre til, at der forsat bliver læst de 

anbefalede tyve minutter i hjemmet om dagen. Eleverne kan til dette formål frit hente bøger fra 

skolens bibliotek. Eleverne kan slutteligt selv bestemme om de vil læse fakta eller fiktion – det 

vigtigste er, at eleverne interesserer sig for det de læser om, da det vil gøre både læselysten – og 

glæden større.  

Vi har forsat læsebånd hver morgen samt fælles læsning med resten af skolen fredag morgen.  

 

Månedsopgave:  

Eleverne skal i denne månedsopgave løse følgende opgave; at kunne planlægge, udarbejde og 

gennemføre en fremlæggelse på egen hånd. Eleverne skal fremlægge med udgangspunkt i deres 

oplevelser fra lejrskolen. Fremlæggelsen skal have en varighed på omtrent fem minutter. Eleverne 

skal skiftevis fremlægge for hinanden d. 8. – 9 juni.  

Hvis I har yderligere spørgsmål vedrørende månedsopgaven, så har jeg vedhæftet den som dokument 

inde på www.lektieplanen.dk.  

 

Emne:  

Vi skal i de kommende par uger, frem til sommerferien, beskæftige os med emnet landbrug med 

særligt fokus på (1) landbrug som erhverv (2) køer (3) økologi.  

Vi skal i den forbindelse på besøg på et landbrug med kvæg onsdag d. 7 juni. Vi skal afsted sammen 

med lille-gruppen og lille-mellem. Vi håber på at kunne cykle derud hvis vejret tillader det; tjek derfor 

gerne om cykel – og cykelhjelm fungerer som de skal ☺ Der bliver sendt en fælles mail ud med 

informationer om denne udflugt.  



Engelsk: 

Vi arbejder med udgangspunkt i emnet sportsgrene; eleverne skal opnå kendskab til de forskellige 

sportsgrene, arbejde med tilknyttede fokusord indenfor hver sportsgren samt kunne konstruere 

sætninger uden hjælp om forskellige aspekter af emnet.  

 

Invitation til præsentationsaften:  

Troels og jeg vil gerne invitere elever, forældre og søskende til et klassearrangement tirsdag d. 13 

juni fra 17:00 – 19:00. Vi vil denne aften, i samarbejde med eleverne, fortælle om lejrskolen og 

fremvise elevernes film. Vi foreslår i den forbindelse, at arrangementet starter ud med fælles 

aftensmad, hvor hver familie medbringer mad til et fælles tagselvbord – vi håber, at I har tid og lyst 

til at deltage!  

Udfyld tilmeldingsblanketten nederst på siden og tilmeld jer klassearrangementet.  

 

Med venlig hilsen,  

Anne Linnemann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  

Tilmelding til klassearrangement tirsdag d. 13 juni 

Navn på elev: _____________________________________________________ 

Vi deltager (antal): ________________________________________________ 



  

 

 

 

Informationsbrev om gårdbesøg  

 

 

Til forældre og elever.  

 

Onsdag d. 7 juni skal lillegruppen, lillemellem og storemellem på gårdbesøg hos Anders og Betty 

Riis Vadsholt. Formålet med dette besøg er lære eleverne om landbrug og køer.  

Vi spiser formiddagsmad sammen i klasserne fra kl. 09:00 – 09:30. Vi cykler herefter sammen ud til 

Anders og Betty. Vi skal besøge deres landbrug fra kl. 10:00 – 12:00. Vi vil efterfølgende spise 

madpakker derude fra kl. 12:00 – 12:30.  

Eleverne er under besøget inddelt i to forskellige grupper. Grupperne er inddelt på tværs af årgange 

og i kan se holdfordelingen længere nede. Grupperne skal på skift se kostalden og 

landbrugsmaskinerne.   

Birthe vil herefter cykle hjem sammen med lillegruppen, som har fri fra skole når de kommer tilbage. 

Jakob og Anne cykler videre med lille - og storemellem og undersørger kornsorter på forskellige 

marker. Vi cykler dernæst hjem i fællesskab og eleverne har fri til almindelig tid.  

Der kan laves en aftale om, at de elever som bor i området, kan cykle hjem derfra – vi skal dog 

orienteres om dette.  

 

Eleverne skal denne dag huske at medbringe:  

- Deres cykel 

- Deres cykelhjelm 

- En madpakke 

- Tøj som gerne må blive beskidt 

- Blyant og hæfte 



 

Jakob og Anne har ikke selv en cykel, og vi håber i den forbindelse at kunne låne en – har du en cykel, så 

hører vi gerne fra dig! 

 

Hold 1 Hold 2 

Storemellem:  

Mia 

Signe 

Lecia 

Simon 

Rasmus 

Nikolaj 

Simon 

Lillemellem:  

Gustav  

Niklas 

Kasper N 

Malthe 

Lillegruppen:  

Daniel 

Thorbjørn 

Molly  

Nynne 

Victoria  

Mikkel 

Frank 

Nikolaj  

Storemellem:  

Julia 

Kathja 

Catrine 

Krystian 

Esajas 

Elias  

Lillemellem:  

Rasmus M 

Cecilie 

Tanja 

Casper B 

Lillegruppen:  

Lauge 

Khristoffer  

Lasse  

Biance 

Kristine 

Christian 

Malthe  

Tanja 

Bertel 

 

Med venlig hilsen, 

Birthe, Jakob og Anne.  

 

 



Eventyret i kolonihavehuset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlade Friskole 

I perioden fra d. 14 juni -. 23 juni 

  

  

  

  

  

 



Skoleskuespil  

 

Dato og tidspunkter:  

Eleverne skal arbejde med skuespillet fra onsdag d. 14 juni og frem til fredag d. 23 juni.  

Eleverne skal arbejde i deres værksteder fra onsdag d. 14 juni og frem til torsdag d. 22 juni. 

Fredag d. 23 juni bliver der oprydning i de forskellige værksteder.  

  

Praktiske informationer:  

Eleverne fremviser skuespillet som generalprøve torsdag d. 22 juni kl. 11:00 - 12:00. Inviterede til 

denne generalprøve er bedsteforældre og følgende skoler; Haubro, Ranum, Vilsted, Skørbæk-Ejdrup, 

Strandby og Blære.  

 Eleverne fremviser skuespillet til skolens sommerfest torsdag d. 22 juni kl. 18:30 - 19:30. Inviterede 

hertil er forældre og søskende.  

Der er ikke morgensang og fortælling i perioden fra d. 14 juni og frem til d. 22 juni. Der er 

morgensang og opsamling på sommerfesten fredag d. 23 juni. Vi har vurderet, at der i denne periode 

fra d. 14 – 22 juni ikke skal være morgensang - og fortælling, da der er behov for ekstra tid til 

fremførsel af skuespillet.  

 Det besluttes derimod, at alle elever mødes kl. 12:30 i til en daglig afslutning - her synges en enkelt 

sang, fødselsdage og værkstederne oplyser om dagens indhold og indsats.  

 Eleverne mødes i deres værksted fra kl. 08:10. Den første time foregår fra 08:10 - 09:20. Herefter 

spises der madpakker. Den næste time varer fra kl. 10:00 - 11:15 efterfulgt af den store pause. Dagens 

sidste lektion er fra 12:00 - 12:30. Der er i værkstederne mulighed for at udskyde et frikvarter.  

 

Værksteder:  

 

 



Skuespil: 

Birthe og Anne er tovholdere på dette værksted.  

I dette værksted skal deres øves skuespil og fremførsel heraf.  

  

Scenografi:  

Jakob og Lone er tovholdere dette værksted.  

I dette værksted skal der fremstilles kostumer og rekvisitter til skuespillet.  

 

Værkstedsoversigt:  

Skuespil (Anne + Birthe) Scenografi (Jakob + Lone) 

Catrine - Lissy 

Cecilie - Petra  

Mia - Ellen 

Lecia - Inger 

Signe - Aase 

Kathja - Magda 

Esajas - Alfred 

Molly - Erna  

Elias - Harry  

Simon - Gunnar  

Rasmus SM - Fortæller 1  

Mathias - Fortæller 2 

Nikolaj Lemvig - (Lys og lyd) 

Tanja - statistrolle  

Thorbjørn - statistrolle 

Tanja - statistrolle 

Christian - statistrolle 

Victoria - statistrolle 

Kristine - statistrolle 

Nynne - statistrolle 

Daniel - statistrolle 

Krystian - statistrolle 

Niklas 

Rasmus - har rolle som fortæller 



Kasper N - Anthon  

Jeppe - Egon  

Tanja (LG) - Fru Jensen 1  

Malte Pedersen - Fru Jensen 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Mathias - har rolle som fortæller 

Julia 

Nicolai 

Rasmus M 

Malte V 

Lasse 

Lauge 

Frank  

Kristoffer 

Mikkel  

Gustav 

Bertel 

 

 


