
 

 

Fredag d. 22-09-2017 

 

Det var ugen, hvor elevrådet havde planlagt en hel onsdag med aktiviteter, som nu 

kan nydes og benyttes rundt omkring på skolen. Det var helt igennem en god dag, 

og der blev virkelig arbejdet igennem.                                                                                     

Der vil selvfølgelig altid være nogen, der kommer nemmere om ved det end andre.   



    Det var også ugen hvor skolelederen gik i nonnekloster, og overnattede i en rigtig 

nonnecelle. Det skal lige bemærkes, at nonnerne forlod klosteret i 2012, så dem 

havde vi ingen fornøjelse af, men gennemgik så sammen med Friskolernes Jurist de 

nye EU-regler omkring persondataloven. Meget interessant. Det kommer I til at høre 

mere om i den kommende tid. Den skal først være implementeret til maj 2018, men 

vi kommer til at ændre en del administration for at beskytte de personers data, som 

vi gør brug af til daglig. Det er fint nok, men… sikket et bøvl! 

                    

 

Sostrup Kloster og Slot. Med en håndfuld ledere fra Himmerland 

 

I næste uge ser vi jo ikke 

Storemellem så meget. De tager 

på togt med Fulton. Rigtig god 

tur til jer, og som vejrudsigten 

ser ud lige nu, kan man ikke 



forvente bedre vejr på denne årstid. Eleverne og Anne påmønstre mandag, og sejler 

fra Hobro til Hadsund, som første stop. Derfra er turen ukendt, i hvert fald for mig, 

men de ankommer til Aalborg fredag middag, hvor de bliver hentet af nogle 

forældre. Anne har fortalt lidt om skibet til morgensamlingerne i denne uge, og da vi 

har slået os sammen med Mellerup Friskole på denne sejlads, har vores 6-7 klasse 

og Mellerups 7-8 klasser været sammen her hos os i forrige uge, og prøvede at lave 

mad sammen, og lære hinanden lidt bedre at kende. Det kendskab og måske 

venskab, skal nok blive uddybet igennem den næste uge. 

  

 

 

Husk fællesspisning på tirsdag, og god weekend til alle. 

Troels 


