
Fredagsbrev d.9.6.2017 uge 23. 

 

 

 

 

 

Så mange er vi. 

 Her er eleverne på vej på bondegårdsbesøg hos familien Vadsholt.  

 

 



Vejret så meget truende ud, og bedre blev det ikke, da vi klikkede ind på Dmi.  Men 

heldigvis skal man ikke tro på alt hvad der udgives digitalt. Den sunde fornuft fik 

overtaget, og hele regimentet drog afsted på cykel. Vel tilbage igen på skolen kom 

regnen. 

En enkel lærer ser dog noget mistroisk ud, men det er ikke det forestående 

bondegårdsbesøg, der spøger, snarere den lånte cykel. Den kan øjensynligt ikke 

hamle op med de flotte nye cykler, nogle af eleverne er udstyret med. Det forlyder, 

endvidere, at Jakob ikke kunne følge tempoet, men det må sikkert også tilskrives 

den tildelte cykel. Men en god tur havde de, og tak til Betty og Anders Vadsholt for 

gæstfriheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste uge starter skolen med drama. Det er stort, og der bliver meget, der skal 

koordineres. Det kan være svært at aktivere alle elever hele tiden gennem et sådan 

forløb, og skulle der komme et barn hjem med fortællingen om, at ”jeg skulle ikke 

noget i dag” så hav overbærenhed med os, det er ikke alle, der kan øve på scenen på 

samme tid, og der vil opstå ventetid og flaskehalsproblemer. Også i 

kulisseværkstedet må der forventes ventetid, og efterspørges tålmodighed. 

Torsdag d. 22.06 er der afslutningsfest med drama, og det er kl. 19.00-21.00 i salen. 



Vi har generalprøve for indbudte friskoler, bedsteforældre og andre: torsdag d.22/7 

kl.12.00. 

Vi vil gerne lave en kage/kaffe/the/sodavand/øl? bod til festen/drama, som eleverne 

skal passe, men er der nogen, der vil bage noget kage, vi kan sælge. Overskuddet går 

til klassekassen. Mail eller giv besked til mig eller lærerne. 

Se mere information om dramadagene i det vedhæftede. 

Fredag d. 23 er sidste skoledag, men SFO og Børnehuset fortsætter indtil uge 28. 

Uge 28, 29, og 30 har hele skolen alt inklusive lukket. 

Vi starter op efter ferien i Børnehuset og SFO mandag d.31/7 i uge 31. 

Skolen starter efter ferien torsdag d. 10 august kl.8.00 med fælles morgensamling. 

Dagen slutter kl. 12.00 Der er SFO derefter. 

Sidste skoledag skoleåret 17/18 er fredag d.29 juni. Der kommer mere til kalenderen 

på hjemmesiden snart. 

Anne oplyser, at Storemellem afholder Bornholmeraften på tirsdag d.13 kl.17.00-

19.00. Husk at tilmelde jer hos Anne, og tag venligst er ret med under armen. Det er 

med spisning. 

Hilsen Troels 

  

 

 



 

 

 

 

Informationer omkring skuespiller-værkstedet  

 

Til forældre og elever. 

 

Der er ikke længe til den forstående dramauge; og for søren, hvor vi glæder os til at komme i gang! 

I dette informationsbrev kan i finde en oversigt over, hvad eleverne i skuespiller-værkstedet skal 

beskæftige sig med i løbet af ugen. Hvis i har nogle spørgsmål hertil, er i mere end velkomne til at 

kontakte os.    

Eleverne møder ind til almindelig tid hver morgen, men de har fri kl. 12:45 hver dag i løbet af 

dramaugen. Eleverne vil som udgangspunkt spise madpakker til almindelig tid, og de skal derfor både 

have formiddags – og middagsmad med som normalvis.  

Kostume:  

Vi har efter aftale med Jakob og Lone, som beskæftiger sig med scenografien til dramastykket, 

besluttet os for, at skuespillerne selv skal finde deres kostume til dramastykket. Det betyder derfor, 

at eleverne inden på onsdag skal have fundet ud af, hvordan de ønsker deres rolle skal se ud; dette 

kan de finde svar på, hvis de læser om deres rolle i manuskriptet. Vi håber derfor, at i har noget 

gammelt tøj liggende eller kan kigge i genbrug, som de kan låne til denne anledning.  

Replikker:  

Vi har i sidste uge udleveret manuskripterne til eleverne med en besked om, at de skal læse deres 

replikker igennem inden opstarten af dramaugen. Vi håber, at i vil være behjælpelige med denne 

opgave, da det er af stor betydning de har kendskab til deres replikker.  

 

Vi glæder os til en god uge med skuespil og godt humør,  

Birthe og Anne.  



 

 

Oversigt over skuespiller-værkstedet 

Onsdag: 

 

Vi mødes i Fællessalen 

kl. 08:10 og opholder 

os her resten af dagen.  

08:10 – 09:30: 

Introduktion og velkomst 

Gennemlæsning af skuespil  

10:00 – 11:15: 

Øvelser med fokus på kropssprog 

12:00 – 12:30:  

Øvelser med fokus på kropssprog  

Afslutning 

Torsdag 

 

Vi mødes i Fællessalen 

kl. 08:10 og opholder 

os her resten af dagen. 

08:10 – 09:30: 

Øve skuespil  

10:00 – 11:15: 

Øve skuespil 

12:00 – 12:30:  

Øve skuespil 

 

Fredag 

 

Vi mødes i Fællessalen 

kl. 08:10 og opholder 

os her resten af dagen. 

08:10 – 09:30: 

Øve skuespil  

10:00 – 11:15: 

Øve skuespil 

12:00 – 12:30:  

Øve skuespil 

Mandag 

 

08:10 – 09:30: 

Opstart på scene 

Øve skuespil med rekvisitter  



 

Vi mødes i Fællessalen 

kl. 08:10 og opholder 

os her resten af dagen. 

10:00 – 11:15: 

Øve skuespil med rekvisitter 

12:00 – 12:30:  

Øve skuespil med rekvisitter 

Tirsdag 

 

Vi mødes i Fællessalen 

kl. 08:10 og opholder 

os her resten af dagen. 

08:10 – 09:30: 

Øve skuespil med rekvisitter  

10:00 – 11:15: 

Øve skuespil med rekvisitter 

12:00 – 12:30:  

Øve skuespil med rekvisitter 

Onsdag 

 

Vi mødes i Hallen kl. 

08:10 og opholder os 

her resten af dagen. 

08:10 – 09:30: 

Øve skuespil med rekvisitter  

10:00 – 11:15: 

Øve skuespil med rekvisitter 

12:00 – 12:30:  

Øve skuespil med rekvisitter 

Torsdag 

 

Vi mødes i Hallen kl. 

08:10 og opholder os 

her resten af dagen. 

08:10 – 09:30: 

Klargørelse til generalprøve  

10:00 – 11:15: 

Klargørelse til generalprøve  

12:00 – 12:30:  

Generalprøve for andre friskoler og bedsteforældre 


