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Først en lille tilføjelse til kalenderen: 

 

Tirsdag d. 10 oktober vil skolen gerne invitere til fælles forældremøde. 

Det starter kl. 18.30 og slutter kl. 20.30 

Vi mødes fælles; synger en sang, derefter oplæg fra skolen/bestyrelsen. 

Forældremøde i klasserne fordelt i de 3 grupper. Kaffen nydes i klasserne. 

Der vil komme en indkaldelse med mere indhold senere. 

 

På lærermødet forleden snakkede vi om, 

hvordan vi fik råd til at supplere med nye 

bøger til biblioteket. Bøger er ret dyre, og 

hvordan skulle vi, med vores lille 

friskoleøkonomi, kunne holde et helt 

bibliotek kørende. Det var der ikke 

umiddelbart nogen løsning på, men et sted i 

horisonten anedes en åbning, for før 

sommerferien fik De Himmerlandske Friskoler 

mulighed for at hente 12-14 paller børne 

bøger (helt nye) fra et lager. Så jeg ringede til 

Per Svaneborg fra Skørbæk-Ejdrup Friskole, 

og ganske rigtigt, så var ”første bølge” 

kommet. Anne og jeg kørte derover, og 

hentede en hel bilfuld fede børnebøger. Der 

er så mange, at de fleste har vi nu i et antal,  Et lille udpluk. (Af bøgerne, altså) 



så vi kan bruge dem som klassesæt. Vi glæder os meget til ”næste bølge”. Hvad er  

der i de resterende 12 paller…  

Del  

EVENT: Magasinet FRISKOLEN går live! 

KOM TIL LIVE-LANCERING AF FØRSTE NUMMER AF MAGASINET 

FRISKOLEN DEN 30. AUGUST 2017 PÅ ASTRUP FRISKOLE. 

MØD SØREN HERMANSEN, EnergiAkademiet, Samsø  

og få konkret inspiration til udvikling i dit eget lokalsamfund. 

https://www.friskoler.dk/magasinet-friskolen/
https://www.friskoler.dk/nyheder/artikel/titel/magasinet-friskolen-er-landet/
https://www.friskoler.dk/nyheder/artikel/titel/magasinet-friskolen-er-landet/


Søren Hermansens ø-eventyr  

Søren Hermansen står bag energieventyret på Samsø. 

Igennem lokale fællesskaber er det lykkes øen på blot ti år at blive selvforsynende med el og 70 

procent selvforsynende med varme. 

Øen har i dag en erklæret målsætning om at være fossilfri i 2030. 

Kræfterne i forandrende fællesskaber 

I 2011 udgav Søren Hermansen en bog sammen med Tor Nørretranders, hvor de analyserede på 

fællesskabsbegrebet og de store muligheder velfungerende fællesskaber har for at ændre verden. 

Vær klar på en eftermiddag med gode fælleskabshistorier fra Samsø og masser af inspiration til, 

hvordan dit lokalsamfund kan optimeres og gøre en forskel. 

Vært for dagen er Per Ølholm, redaktør på Magasinet Friskolen. 

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. 

Hvis man ønsker at deltage, så kontakt mig, så vil jeg tilmelde jer. Jeg er på Astrup 
friskole i forvejen; der er ledermøde i De Himmerlandske Friskoler samme sted et 
par timer før arrangementet, og jeg bliver og deltager i ovennævnte arrangement. 

 

God weekend. 

Troels 

 

 

https://www.friskoler.dk/magasinet-friskolen/
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Børnehuset beretter..   

 

Et forsinket fredagsbrev, blev istedet til et lørdagsbrev. Det er dog ikke manglende 

begivenheder i Børnehuset, i ugens løb, som er skyld i forsinkelserne, men derimod en fridag 

for undertegnede. Sådan nogle skal man huske at holde i ny og næ, så det gjorde jeg.  

Heldigvis kunne jeg ligesom jer læse Børnehusets opslag på Facebook, hvor der blev berettet 

om ugens aktiviteter; den sidste uge af vores sommertema og nyde de mange billeder af 

børnene i fuld vigør og koncentration - hvem havde troet at korn ku være så spændende? 

(Siger jeg stille uden intention om at fornærme nogen, her ude på landet ;) ). Spændende 

syntes børnene hvert fald at det var. Konceptet fra jord til bord, blev i særdeleshed brugt, og 

de både duftede, følte og smagte på de forskellige sorter og lavede mad ud derfra.  

To dejlige uger er ved vejs ende. Børnene er med sikkerhed blevet klogere, om ikke andet så 

også rigere på oplevelser.  

 

Trine er startet godt op med storbørnsgruppen. Istedet for at tage med den øvrige børneflok i 

Lundeskoven i tirsdags, blev de (Neo og Johan)hjemme og lavede insektfælder- nogle ret så 

effektive nogle, må jeg sige. Drengene kunne stolt fortælle om det da de andre børn kom hjem, 

og hvorfor sådan en fælde lige var så smart.  

 

Dette billede viser som i kan se en udeovn. Den har en 

fantastisk funktion, hvis man vel og mærket bruger den 

rigtigt ;) ... Jeg er ikke sikker på det er nødvendigt, men bare 

for ikke at havne i flere misforståelser og undrede forældre 

består den af jern, sand en bageplade med bagepapir på, 

brænde og bolledej - så er det vidst også skåret ud i pap ☺. 

Dette henleder mig også til at sige, at personalet i 

Børnehuset alle, pånær én vikar har flere års uddannelse og erfaring bag sig. Vi har alle en 

faglighed som vi vægter utrolig højt og som vi hver dag dygtiggør os endnu mere i. Den 

faglighed ønsker vi respekteret. Selv om Børnehuset (og friskolen) er HELE byens, for det er 

det, så bliver hverdagen og det gode børneliv skabt ud af vores faglighed. Hvis dén bliver 

undermineret, eller tvivlagtiggjort går det ud over hverdagen, langsomt slukkes lyset og 
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lysten til at blive bedre, i personalets øjne, og det er sørme ærgerligt. ALLE kan begå fejl, men 

af fejl bliver vi klogere. I må aldrig betvivle hvor meget vi holder af jeres børn, husk, det er for 

dem vi hver dag yder et stykke pædagogisk arbejde og møder op med en glæde for at give 

dem en god dag, knus og omsorg ☺. Tro på os, for vi tror på jer.  

 

Nu glæder vi os til de kommende uger og til at vi er tilbage i en fast rytme, kun brudt op af et 

par dages samarbejde med Naturfredningsfonden og Friluftsrådet. Her skal vi plante svampe 

og arbejde med mangfoldigheden i naturen. Derudover er Claus og Lene jo hjemvendt fra et 

spændende kursus, hvor de vidst spiste lidt spøjse ting; røde myre og regnorme... mon jeres 

børn kan lide det? ;)  

 

I har modtaget en invitation til forældreaften d. 27 september, den ligger på pulten i 

Børnehuset. Ligeledes har SFO forældrene modtaget et skema, hvorpå de skal skrive de aftaler 

som de har lavet med deres børn/os omkring at komme i SFO eller at måtte gå/cykle hjem 

selv. – Det kan være lidt svært at holde styr på alle de aftaler. Derudover vil vi sætte pris på, at 

i sender en sms til os om morgenen hvis de faste aftaler bliver lavet om. Trods det at vi gerne 

vil  stole på jeres børn, kan det hænde at nogle laver aftaler med sig selv, uden om forældrene, 

og det skal vi helst ikke ud i. Udfyld gerne sedlen og aflever til personalet. 

 

På gensyn og fortsat dejlig weekend  

/ Lone  

 


