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Det er godt nok en flok glade børn, vi har fået tilbage efter ferien. 

Der er en fantastisk stemning overalt. 

Det har I gjort godt jer forældre, og nu er det så op til os, at forfølge det gode 

humør. 

Børnehuset er jo for længst startet op efter ferien, og hvad der er sket der, kan I 

læse meget mere om i Lones brev, og hvad der kommer til at ske i de næste uger, 

kan I læse i Claus´ brev. 

Første skoledag var jo i går, og vi sagde velkommen til 5 piger fra Børnehuset; 

Michelle, Astrid, Signe, Claudia og Thea. Endnu engang velkommen; I skal nok sætte 

fodspor hos os i skolen, som tiden går. Det glæder vi os til. 

Vi starter stille og 

roligt op med 

undervisningsuger ind 

til ugen før 

efterårsferien, hvor vi 

har danskfaglig 

emneuge. Der er dog 

en lille undtagelse, for 

6-7 klasse har jo 

sneget sig ombord på 

Fulton i uge 39. De 

sejler fra Hobro 

mandag d. 25-9, og 

skal slutte i 

København fredag 

d.29-9. Der er arrangeret hjemtransport via DSB lejrskolerejser.  



 

 

Der er fuld fart over Pedelklubben. Hele tiden, og nu har de gang i et byggeprojekt, 

hvor der kræver lidt mere skills 

end hvad man almindeligvis kan 

kræve af en gennemsnitlig 

skolelærer. Men spændende er 

det, og måske man engang i 

nærmeste fremtid kan se en 

ende på projektet.  

Her er et billede af projektet. Der 

var en af klubmedlemmerne til 

stede; hvad han konkret lavede, 

ved jeg ikke, men han ses overalt.  



Måske man skal blive på jobmarkedet så længe som muligt. Det er vist endnu mere 

krævende med pensionisttilværelsen. 

 

 

Nu har skolen fået sit eget stempel, og så er der vel ikke mere vi mangler:                                          

 

 

 

 

Janni i Børnehuset har valgt at opsige sin stilling hos os. Det sker efter en 

fuldtidssygemelding på 4-6 mdr. Vi ønsker Janni god bedring; held og lykke i 

fremtiden, og håber hun får fat i noget nyt herefter. Tak for den tid, du var her. 

 

Det var vist alt for nu. 

Kan I have en god weekend. 

Hilsen Troels 

 

 

 

 

                                                



Til forældre i lillemellem 

Så er sommerferien ovre og vi glæder os til, at begynde et nyt skoleår sammen med Jeres børn. 

Der følger her i brevet lidt forskellige informationer. For flere af Jer vil der sikkert være gentagelser 

af sidste års informationer, men der vil også være nyt i mellem og det er vigtigt at alle ved besked. 

Mødetid: Eleverne møder hver morgen kl. 08:10 i klasserne, hvorefter man sammen med læreren 

vil gå til morgensamling kl. 08:20. Eleverne kan i dette tidsrum stille deres tasker, finde deres 

bøger og få snakket med deres klassekammerater og lærer. Der vil også blive gennemgået 

strukturen for dagen – mht. timer og faglige emner. 

Kontaktbøger: Eleverne får i år ikke udleveret kontaktbøger. Kontaktbogen var en midlertidig 

løsning for lærer-forældre kontakt. Da det ikke har været muligt for skolen at få en fælles platform 

til dette formål, anmoder vi i stedet om at I ringer eller sender e-mails. 

Skulle Jeres børn være fraværende i form af sygdom, ferier, lægebesøg, tandlæge m.v., bedes I 

underrette enten Troels eller jeg herom hurtigst muligt.  

Jeg vil tjekke min e-mail hver dag inden jeg tager hjem fra skolen, og igen hver morgen når jeg 

møder ind på skolen. Jeg vil derfor som udgangspunkt altid se jeres e-mail inden timens 

begyndelse.         E-mail; jakobd@overladefriskole.dk 

Elevernes lektier vil blive noteret på hjemmesiden lektieplan.dk. Her vil I kunne tilmelde Jer en e-

mail service, så I får besked, når der indtastes lektier. Start med at søge efter Overlade Friskole og 

derefter vælge hold LM. Der vil blive givet lektier efter behov i de pågældende fag. 

Madpakker: Elevernes madpakker kan, som sidste år, stilles ind i klassens køleskab i 

hjemkundskab. Elevernes køleskab står lige inden for døren, til venstre, og er markeret med et skilt 

for årgangen. 

Læsebånd: Der er i år læsebånd i den første lektion mandag, tirsdag og torsdag ca. kl. 08:50 – 

09:00 og hver anden fredag ca. kl. 08:20 – 08:40. Fredag foregår det sammen med resten af 

skolen, hvor der bliver blandede læsegrupper med lillegruppen, lillemellem og storemellem. 

I læsebåndet skal eleverne læse i deres frilæsningsbøger; bøger, som enten er udlånt på 

skolebiblioteket, eller som er medbragt hjemmefra.  

Dette er dog med undtagelse af udvalgte perioder, hvor der i disse uger er der fokus på faglig 

læsning. Her vil eleverne få udleveret materialer om et pågældende emne. 

Diktat: Eleverne i 3.klasse har diktat hver mandag i den første lektion. Eleverne i 4.klasse har diktat 

hver tirsdag i den første lektion. Eleverne afleverer efterfølgende deres diktat til læreren, hvorefter 

de får deres rettede diktat tilbage i løbet af ugen. 

Eleverne får udleveret diktaten, samt tilhørende øveside ca. en uge før diktaten skal laves i skolen. 

Øvesider forventes medbragt og lavet til den dag diktaten skal laves. 

Bibliotekstime: Der er bibliotekstime hver torsdag i dansklektionen fra ca. 08:45 – 09:30. Eleverne 

skal i denne lektion låne og aflevere bøger. Det er af stor betydning, at eleverne husker at låne 

bøger på biblioteket, da det ofte vil være disse bøger som anvendes i forbindelse med læsebånd. 

Hyggechef: Der er i lille-mellem blevet aftalt, at der fremover skal være hygge-ordning onsdag i 

sidste time. Jeg håber, at I som forældre vil være med til, at bakke op omkring det og følge 

rækkefølgen på vedhæftede dokument. 

Det er naturligvis op til de enkelte elever, samt deres forældre, hvad de har lyst til at medbringe. 

Venlig hilsen 

Jakob Øvig Dyrberg 

mailto:jakobd@overladefriskole.dk


 

 

Hyggechef for Lillemellem  
 

Onsdag uge 33 Rasmus 

Onsdag uge 34 Kasper N 

Onsdag uge 35 Malthe 

Onsdag uge 36 Lasse 

Onsdag uge 37 Gustav 

Onsdag uge 38 Torbjørn 

Onsdag uge 39 Casper B 

Onsdag uge 40 Tanja 

Onsdag uge 41 – Emneuge  

Onsdag uge 42 - Efterårsferie  

Onsdag uge 43 Lauge 

Onsdag uge 44 Cecilie 

Onsdag uge 45 Daniel 

Onsdag uge 46 Nicklas 

Onsdag uge 47 Kristoffer 

Onsdag uge 48 Jeppe 

Onsdag uge 49 Rasmus 

Onsdag uge 50 Kasper N 

Onsdag uge 51 – Temauge jul  

Onsdag uge 52 – Juleferie  

Onsdag uge 1 – Juleferie  

Onsdag uge 2 Malthe 

Onsdag uge 3 Lasse 

Onsdag uge 4 Gustav 

Onsdag uge 5 Torbjørn 

Onsdag uge 6 Casper B 

Onsdag uge 7 – Emneuge  

Onsdag uge 8 – Vinterferie  

Onsdag uge 9  Tanja 

Onsdag uge 10 Lauge 

Onsdag uge 11 Cecilie 

Onsdag uge 12 Daniel 

Onsdag uge 13 Nicklas 

Onsdag uge 14 Kristoffer 

Onsdag uge 15 Jeppe 

Onsdag uge 16 – Emneuge  

Onsdag uge 17 Rasmus 

Onsdag uge 18 Kasper N 

Onsdag uge 19 - Lejr  

Onsdag uge 20 Malthe 

Onsdag uge 21 Lasse 

Onsdag uge 22 Gustav 

Onsdag uge 23 – Lejr  

Onsdag uge 24 Torbjørn 

Onsdag uge 25 Casper B 

Onsdag uge 26 Tanja 

Sommerferie ☺  
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Børnehuset	  beretter..	  	  	  
SÅ	  er	  vi	  i	  gang	  igen,	  og	  hvor	  er	  det	  dejligt.	  Tænk	  sig	  at	  det	  allerede	  er	  et	  år	  siden	  vi	  startede	  på	  

Overlade	  Friskole	  og	  Børnehus,	  tænk	  sig,	  alt	  det	  som	  er	  sket	  på	  bare	  et	  år.	  Vi	  har	  nydt	  vores	  

ferie,	  til	  at	  puste	  lidt	  ud,	  sunde	  os	  ovenpå	  det	  første	  år,	   finde	  fornyet	  energi	  og	  glæde	  til	  det	  

næste	  og	  hvor	  er	  vi	  bare	  glade	   for	  at	   se	  børnene	   igen,	  høre	  om	  deres	  sommerferie	  og	   få	  de	  

sædvanlige	  knus	  og	  glade	  smil.	  Vi	  håber	  i	  har	  nydt	  sommeren	  trods	  den	  danske	  vejr,	  for	  det	  

har	  vi.	  

	  

For	  kort	  at	  opsummere	  på	  vores	  uge	  31,	  så	  brugte	  vi	  det	  meste	  af	  ugen	  på	  at	  sige	  hej	  og	  køre	  

børnene	   lidt	   tilbage	   i	   vores	   rutiner.	   Tre	   uger,	   ja	   for	   nogle	   fire,	   kan	   gøre	   meget	   ved	  

glemsomhed	   ;)	   …	   Derudover	   har	   vi	   også	   brugt	   tiden	   på,	   at	   gøre	   SFO	   lokalet	   lidt	   mere	  

attraktivt.	  Med	   5	   nye	   SFO’er	   og	   kun	   to	   som	   forlader	   den	   forgangne	   flok,	  måtte	   der	   tænkes	  

kreativt	   for	   at	   få	   plads	   til	   alle	   mand	   og	   de	   mange	   aktiviteter	   en	   SFO	   skal	   tilbyde.	   Derfor	  

ryddede	   vi	   lidt	   op	   på	  må	   og	   få,	   besluttede	   at	   SFO	   lokalet	   skal	   danne	   rammen	   om	   samling,	  

læsning,	   spil,	   hygge	   og	   kreativitet.	   Vi	   ordnede	   et	   rum	   i	   kælderen,	   som	   nu	   fungerer	   som	  

Lego/bygge/Barbie	  rum.	  Et	  fedt	  sted	  hvor	  man	  kan	  trække	  sig	  tilbage,	  nyde	  hulestemningen,	  

fordybe	   sig	   i	   leg	   og	   drage	   nytte	   af,	   at	   det	   er	   et	   sted	   som	   om	   eftermiddagen	   KUN	   tilhører	  

SFO’erne	   –	   her	   er	   der	   ingen	   børnehavebørn	   eller	   vuggestuebørn	   der	   generer	  J.	   Rummet	  

mangler	  det	  sidste,	  der	  skal	  gøres	  noget	  ved	  væggene,	  men	  jeg	  ved	  at	  Trine	  har	  mange	  planer	  

med	   stedet,	   og	   det	   bliver	   rigtig	   rigtig	   godt.	   Derudover	   har	   vi	   også	   rykket	   lidt	   rundt	   i	  

Fællestuen,	   hvor	   der	   er	   kommet	   et	   læsehjørne	   tilbage,	   et	   rullende	  

tegne/perle/kreativitetsbord,	   og	   lidt	   aktivitetsstativer	   til	   vores	  

vuggestuebørn.	  	  Kig	  endelig	  forbi	  og	  se	  det	  hele.	  	  

Uge	  31	  bød	  også	  på	  fejring	  af	  Astrid,	  som	  blev	  5	  år	  og	  lillebror	  Peter	  

som	  blev	  1	   år.	   Stort	   tillykke	   til	   dem	  begge.	  De	  havde	  dejlig	  kage	  og	  

rundstykker	   med,	   og	   som	   gave	   fik	   de	   en	   Overlade	   Friskole	   og	  

Børnehus	  T-‐shirt	  –	  De	  er	  altså	  lidt	  for	  smarte	  

Vi	  bød	  også	  både	  Anton	  og	  Tobias	  velkommen	  i	  Børnehaven	  –	  De	  er	  nogle	  skønne	  drenge.	  

	  

Uge	   32	   startede	   også	   ud	   med	   fødselsdagsfejring.	   Her	   var	   det	  

bedsteveninderne	  Silje	  og	  Alberte	  som	  stolt	  begge	  fyldte	  4	  år.	  De	  
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havde	  også	  begge	  medbragt	  lækker	  kage	  og	  frugt,	  og	  fik	  også	  begge	  de	  fine	  T-‐shirts.	  Det	  er	  så	  

hyggeligt	   når	   der	   bliver	   holdt	   fødselsdag	   i	   vores	   Børnehus,	   og	   endnu	   hyggeligere	   når	   i	  

forældre	  er	  med	  J	  	  

Derudover	  bød	  ugen	  også	  på	  et	  velkommen	  til	  Emilie,	  som	  også	  er	  startet	  i	  børnehaven.	  	  

	  

Der	  er	  sket	  lidt	  omrokering	  i	  Børnehaven.	  Tidlige	  har	  jeg	  stået	  for	  storbørns/førskolegruppen	  

i	  Børnehaven,	  men	  efter	  at	   jeg	  har	  påtaget	  mig	  den	  konstituerede	  lederstilling	   i	  Børnehuset,	  

har	  vi	  valgt	  at	  Trine	  fremover	  skal	  varetagen	  opgaven	  at	  køre	  de	  største	  børn	  i	  stilling	  til	  at	  

starte	  i	  skole.	  Trine	  glæder	  sig	  til	  at	  varetage	  den.	  Ellers	  vil	  det	  stadig	  være	  Claus	  og	  jeg	  som	  

har	  den	  øvrige	  børnegruppe.	  	  

Torsdag	  havde	  vi	  besøg	  af	  en	  af	  byens	   tre	  dagplejere.	  Fremadrettet	  vil	  vi	  hver	   torsdag	  have	  

HALDAG,	   hvor	   de	   dagplejere	   som	   har	   mulighed	   for	   at	   deltage	   kan	   komme	   op	   og	   lave	   en	  

forhindringsbane	  og	  hygge	  med	  os	  i	  Børnehuset.	  Ligeledes	  spiser	  de,	  hvis	  de	  har	  lyst,	  frokost	  

med	  os	  i	  huset.	  Det	  var	  simpelthen	  sådan	  en	  succes,	  og	  vi	  glæder	  os	  allerede	  til	  næste	  gang.	  	  –	  

En	   god	   idé	   er	   det,	   at	   give	   jeres	   børn	   noget	   tøj	   på,	   som	   de	   kan	   røre	   sig	   i	   –	   I	   vil	   på	  

månedsskemaet	  kunne	  se,	  hvilke	  torsdage	  der	  er	  tale	  om.	  	  

	  

I	  næste	  uge,	  	  starter	  vores	  Sommertema	  uger.	  Som	  tidligere	  lovet	  vil	  der	  være	  et	  program	  til	  

jer	  forældre,	  så	  i	  kan	  følge	  lidt	  med	  og	  spørge	  nysgerrigt	  ind	  til	  jeres	  børns	  dag.	  Der	  er	  også	  et	  

brev	  med	  fra	  Claus,	  som	  har	  været	  planlægger	  på	  disse	  uger.	  	  

	  

Det	  var	  alt	  for	  nu,	  	  

Med	  ønsket	  om	  en	  rigtig	  dejlig	  weekend	  

/Lone	  

	  
PRAKTISK	  INFO:	  

• Til	  SFO	  forældre	  –	  Trine	  har	  et	  ønske	  om	  at	  jeres	  børn	  har	  en	  fast	  drikkedunk	  i	  SFO’en.	  
Så	  de	  ikke	  skal	  hente	  og	  tilbagelevere	  drikkedunken	  fra	  skolen,	  men	  fast	  har	  en	  til	  om	  
eftermiddagen.	  	  
Hun	  laver	  en	  kasse	  på	  børnehavens	  køleskab,	  hvorpå	  der	  står	  SFO,	  så	  kan	  man	  sætte	  
den	  der	  om	  morgenen	  når	  man	  kommer	  (eller	  bare	  lade	  den	  ligge).	  	  
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Kære	  forældre,	  

I	  uge	  33	  og	  34	  har	  Børnehuset	  sommer-‐tema.	  Sommertemaugerne	  kommer	  til	  at	  handle	  om	  

hvad	  der	  sker	  når	  der	  er	  sommer,	  hvilke	  planter	  der	  gror	  og	  hvad	  de	  kan	  bruges	  til,	  hvilke	  dyr	  

der	  kan	  findes,	  samt	  hvilke	  aktiviteter	  er	  specielt	  for	  sommeren.	  	  

14/8	  Bålsikkerhed	  –	  Børnene	  får	  et	  diplom.	  Vi	  laver	  frokost	  over	  bål.Alle	  børn	  hjælper	  til	  at	  
skrælle	  gulerødder.	  	  

15/8	  Insektdag,	  der	  snakkes	  om	  insekter,	  hvad	  er	  de	  for	  nogle	  hvad	  gør	  de	  og	  hvor	  kan	  man	  
finde	  dem.	  Derefter	  går	  vi	  rundt	  og	  graver	  insektfælder	  ned.	  	  

16/8	  Vi	  graver	  insektfælder	  op,	  kigger	  på	  dem	  og	  ser	  hvilke	  insekter	  man	  der	  kan	  findes	  
forskellige	  steder	  	  

17/8	  Vi	  plukker	  så	  mange	  bær	  der	  kan	  findes	  på	  krattet.	  De	  koges	  til	  syltetøj,	  hvis	  det	  kan	  
nås.	  	  

18/8	  Vi	  laver	  lerovn	  	  

21/8	  Der	  snakkes	  om	  kornsorter,	  og	  kigges	  på	  billeder.	  Vi	  synger	  kornsort	  sangen.	  	  

22/8	  Tur	  ud	  på	  landet	  for	  at	  finde	  nogle	  forskellige	  kornsorter,	  til	  morgensang	  synges	  sang	  
om	  hvede,	  byg,	  rug	  og	  havre.	  Hveden	  males.	  	  

23/8	  Nedgravning	  af	  ovn,	  vi	  laver	  boller	  (med	  hjemmelavet	  syltetøj)	  	  

24/8	  Pandekager	  over	  lerovn	  	  

25/8	  Intet	  program	  –	  men	  en	  masse	  snak	  om	  ugerne	  der	  er	  gået	  

	  

Huskeliste	  over	  ting	  jeres	  barn	  skal	  bruge	  i	  sommertema	  ugerne:	  	  

- Regntøj	  +	  støvler	  (der	  ikke	  er	  hullet	  og	  passer).	  	  

- Drikkedunk.	  	  

- Solcreme	  på	  hver	  morgen	  inden	  barnet	  bliver	  afleveret.	  	  

- Solhat.	  	  

- En	  lille	  rygsæk	  til	  turdagen.	  	  
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Bemærk:	  Hvis	  I	  kender	  nogen	  som	  har	  bær	  eller	  frugter,	  vi	  må	  få	  til	  syltetøj,	  vil	  vi	  tage	  imod	  

det	  med	  kyshånd.	  Vi	  forventer	  at	  lave	  syltetøj	  den	  17/8	  men	  kan	  sagtens	  tage	  imod	  bær	  og	  

frugter	  senere	  også.	  

/Claus	  

	  


