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Man kan da heller ikke forlade skolen bare en dag, og så har man balladen. En flok 

søde og arbejdsomme skoleelever har transformeret sig til blodtørstige krigere. 

Hvis man ser godt efter, er det dog muligt at genkende enkelte genstande og 

ansigter, der viser, at uigenkaldeligt er disse væsener nok ikke omdannet, så måske 

man alligevel kan ånde lettet op, og se frem til tiden efter påske. 

 

 



Her går det tilsyneladende mere fredeligt for sig; et lille hvil efter en god travetur i 

skoven. Jeg er endnu ikke så stedkendt, at jeg kan sige hvor eleverne befinder sig, 

men jeg ved, at de var trætte og sultne bagefter. 

Tak til jer fem, der påtog jer opgaven så vi lærere kunne se tilbage på dette skoleår, 

og se frem til næste. 
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Trine er desværre sygemeldt på ubestemt tid, og derfor har vi lavet et nyt skema for 

Lillegruppen. Anne tager dansk på hold 1. og Lone tager matematik i indskolingen. 

Birthe er nu klasselærer for hele indskolingen, og jeg tager Lones natur/teknik i 

Lillemellem. Se de øvrige ændringer på skemaet der er vedhæftet. Der er ikke 

ændret på møde og sluttid.  

Husk generalforsamling på tirsdag efter påske, og arbejdslørdag d. 22 april. 

Torsdag efter påske er der valgholdsmusik med Marie og de elever fra Storemellem, 

der har meldt sig. Det er fra kl.14.00 til 14.45 

Jakob vil gerne oplyse, at alle eleverne er ude i idrætstimerne efter påske. De skal 

derfor have idrætstøj og sko med, der passer til årstiden. 



Som en lille ekstra krølle på den musikalske hale, er der mulighed for Lillemellem at 

spille musik i 12 frikvarteret om onsdagen sammen med Claus. Derfor går jeg ned i 

børnehaven og afløser ham og spiser madpakker med børnehavebørnene. Det giver 

af uvisse årsager anledning til udbredt morskab blandt personalet der, hvilket jeg er 

uforstående overfor.  

 

God påske 

Troels 

 

 

 



Skema for Lillegruppen 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag 
8.10-8.20 Godmorgen 

Birthe 
Godmorgen 
Birthe 

Godmorgen 
Birthe 

Godmorgen 
Birthe 

8.10-8.20 Godmorgen 
Birthe 
 

8.20-8.45 Morgensamling 
Birthe 

Morgensamling 
Birthe 

Morgensamling 
Birthe 

Morgensamling 
Birthe 

8.20-8.45 Læsning 
Birthe 
 
 

8.45-9.20 Dansk 
Birthe 

Matematik 
Birthe - Lone 

Læsning 
Birthe 

Matematik 
Birthe - Lone 

8.45-9.35 Matematik 
Birthe-Lone 
 
 

9.20-9.30 Frugt Frugt Frugt Frugt 9.35-9.45 Frugt 
9.30-10.00 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter 9.45-10.15 Frikvarter 
10.00-10.45 Værksted 

Birthe 
Dansk 
Birthe - Anne 

Emne 
Birthe 

Engelsk 
Birthe - Anne 

10.15-11.15 Matematik 
Birthe – Lone 
 
 

10.45-11.15 Klassens tid 
Birthe 

Dansk 
Birthe - Anne 

Emne 
Birthe 

Dansk 
Birthe - Anne 

11.15-11.45 Madpakker 
Lone 

11.15-11.30 Madpakker 
Birthe 

Madpakker Birthe Madpakker 
Birthe 

Madpakker Anne 11.45-12.15 Frikvarter 

11.30-12.00 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter 12.15-13.00 Dansk 
Birthe – Anne 
 
 

12.00-12.45 Idræt 
Birthe - Jakob 

Musik, Leg og 
bevægelse 
Birthe 

Emne 
Birthe 

Udeskole 
Dansk/matematik 
Birthe 

13.00-13.15 Oprydning 
Birthe – Anne 
 
 

12.45-13.30 Idræt 
Birthe - Jakob 

Udeskole 
Dansk/matematik 
Anne 

 Udeskole 
Dansk/matematik 
Birthe 

13.15- 13.45 Fælles 
afslutning 
Birthe 



Skema for Lillegruppen 
 


