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I denne uge har fortællingerne til morgensamling været Grundlovens tilblivelse. Vi 

startede helt tilbage ved Jyske lov fra 1241 i mandags, og arbejde os i løbet af ugen 

frem til vedtagelsen af Grundloven i 1849.  Det var jo demokratiets indførelse i 

Danmark, så det var rigtig god ”timing”, at der så viste sig den mulighed, at vise TV2 

Nords valgindslag fra Overlade Friskole. Det er jo en konsekvens af Grundloven, at vi 

har frie valg her til lands. Nå-ja- dengang var det ikke alle, der var valgbare. Man 

skulle være fri, for at kunne stemme. Det var der så nogle befolkningsgrupper, som 

ikke var. Kvinderne for eksempel; de fattige, tjenestefolk, de kriminelle og de 

tossede. Man snakkede om de 5 f´er: Fruentimmere, fattige, fjolser, forbrydere og 

folkehold. 

 Lidt efterårsstemning: 



 

 

Man fandt så ud af senere, at denne opdeling ikke var tidssvarende, og i 1915 fik 

kvinder valgret. Så nu er kvinder efter 102 år med valgret repræsenteret med 30% i 

kommunalpolitik (?) 

 

November bliver en helt almindelig måned. Det trænger vi også til, efter nogle uger i 

oktober, med ferie, og anderledes dage.  

 

Der er lidt uro om morgenen, før undervisningen starter kl. 8.10. 

Det er ikke SFO børnene, for de bliver overdraget fra en voksen i Børnehuset til en 

voksen i skolen, som tager dem med til undervisning, men problemet ligger primært 

hos de elever, der møder i god tid i skole, og så ikke rigtigt kan få tiden til at gå, 

inden der kommer en lærer. Hvis man har brug for pasning om morgenen, så er man 

nød til at tilmelde sig morgenpasning. Det kan man godt, selv om man går i 4. klasse. 

Men der er også mulighed for at tilkøbe et såkaldt klippekort til SFO. Det kan være 

morgen eller eftermiddags eller begge dele. Det kunne jo være aktuelt, hvis man 

engang imellem har brug for SFO. Ellers må vi opfordre jer forældre til at 

aflevere/sende børnene i skole, så de ikke har unødig ventetid, før skolen starter kl. 

8.10, og der er voksne til at tage sig af dem. 

 

Jeres børn får en seddel med hjem i dag. Det er en tilmeldingsseddel til skolefoto. 

Den skal afleveres til klasselæreren senest d. 10. november, hvis I vil have jeres barn 

fotograferet. 

I Børnehuset ligger sedlen fremme, så man kan udfylde den, og aflevere den igen. Så 

skulle der ikke være mulighed for forsvindingsnumre. (for sedlen). 

Fotografering i Børnehuset er d. 9. november. 

 

God weekend 

Troels 

 



 

 

 

 

 




