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Der var lige nogle friske elever, der hjalp med at rydde op, og så fandt vi en pose 

med stænger og presenning. Det var de lige nød til at få sat skik på. Og det lykkedes 

uden brugsanvisning. 

Så er vi i gang, og det er lidt for tidligt at sige, om skemaet nu kommer til at fungere 

optimalt, men ungerne kender jo det meste fra sidste år. 



Til fredagsafslutning i dag måtte børnene fortælle lidt om, hvad de havde lavet i 

denne uge, og jeg tror det var heldigt at Anne var ordstyrer, for det kom frem fra 

flere elever, at de var faret vild i Lundeskoven med deres lærer-Anne. Det fik hun 

dog hurtigt bragt ned på et passende plan, og hun gik meget hurtigt videre til næste 

finger, men jeg tænker, at vi må have fat i et stort kort over skoven og området, som 

vi kan hænge et synligt sted på skolen, måske i lærerforberedelsesrummet, hvor 

Anne kan orientere sig, inden hun bevæger sig udenfor. Måske der blandt 

forældrene ligger et sådant kort til låns et par år, så vi er sikker på, at alle lærere 

kender området. Ellers kunne vi lave nogle guidede ture i skoven, med folk fra 

egnen, som så kunne foranstalte, at vi fra skolen opnåede lidt orientering om 

området.  (Ikke et, hvor Vilsted sø ikke er på, for så har vi balladen igen, når de står i 

vand til taljen.)  

Børnehuset har været på krattet denne uge, så der har været dejlig stille hele dagen 

igennem. Det må de gerne gøre igen.  

Jakob er ved at tilmelde os Håndboldkaravanen, som sidste år, og vi regner med at 

spørge jer forældre om kørselshjælp igen. Hvis det kan lade sig gøre, er der mange 

penge at spare. Mere om det, når alt er planlagt. 

 

Ellers god weekend til jer alle. 

Hilsen Troels 
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Børnehuset beretter..   

SIKKE EN DEJLIG UGE! – har jeg lyst til at råbe, for det er vidst ingen hemmelighed at vi 

voksne i Børnehuset står med begge arme i vejret, når vi bruger al vores tid udenfor. Det er 

muligt at børnene er mere beskidte, mere trætte og vores arme længere, men vi er gladere, og 

ligeså er børnene når vi får alle vore sanser stimuleret og fantasien brugt, som vi jo gør når vi 

er på Krattet.  

 

Vejret var det meste af tiden med os, og vores planlagte aktiviteter var et hit. Måske i så vores 

video fra midt på ugen på Facebook, og måske i allerede har set de 30 billeder vi har lagt op, 

fra ugens løb. De vidner om en god og lærerig uge, med nysgerrige børn. Det størte hit må ha’ 

været insekterne. At nedgrave fælderne og dagen efter studere dem, på vores plakater tale om 

dem, og få deres rigtige navne var noget der virkelig fangede børnene. Især de to store 

storbørnsgruppe børn, syntes det var interessant, og når først der er nysgerrighed for læring, 

så klapper vi jo i hænderne og ved, at de er mere end klar til at træde ind i rollen som de 

største og mest ansvarlige unger i vores hus – HURRA 

 

Som i måske også har lagt mærke til, så hænger der ved pulten i børnehaven en masse sedler. 

Det er vores årshjul, eller årskalender i daglig tale. Der kan i via datoer følge lidt med i hvad 

der fremadrettet skal ske. Den vil fremover også ligge på hjemmesiden.  

 

Som Troels berettede i sidste uge, har vi sagt farvel til Janni. Vi kommer alle til at savne hende 

og hendes gode humør rigtig meget, og vi ønsker hende alt mulig held og lykke på hendes vej 

fremover, hvorend den må føre hende hen.  

Indtil vi finder en vi fast kan ansætte i Jannis stilling, har vi valgt at invitere Charlotte tilbage i 

huset, om end det er for en kort stund. Vi glæder os alle til at hun starter op på mandag.  

 

Jeg syntes også det er vigtigt at nævne, at vi i huset hele tiden forsøger at dygtiggøre os 

indenfor de områder som interesserer os og som kan være til gavn for børnene, så vi kan give 

dem den bedst mulige hverdag. Derfor sender vi Lene og Claus på kursus på mandag i natur 

og udeliv for de 0-6 årige. Vi glæder os helt vildt til at de vender tilbage med nye ideer og 

inspirerer os andre også.  Sidst gjorde de mig helt rundt på gulvet med deres geniale påfund 
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og tanker om både legeplads og krat, så jeg står klar tirsdag morgen med arbejdshandskerne 

;)  

 

Med ønsket om en rigtig rigtig dejlig weekend.  

 

Det fine billede ovenfor gør mig så glad. De tre poder på snart 2 år i fuld koncentration om 

’’hyggen’’ alt i mens en af vores storbørngruppe Neo holder skarpt øje med dem, for det er jo 

hvad man gør når man er stor; man passer på de små. Hvor er det FEDT med den dynamik vores 

hus har. 

 

/Lone 



 

ARBEJDSDAG 
2. SEPTEMBER 
2017 KL. 09:00 
Så er det tid til den første arbejdsdag! 

Vi starter kl. 09:00 i Børnehuset med fælles morgenkaffe og 

rundstykker. Her fordeles opgaverne blandt de fremmødte. 

Til frokost sørger vi for steg med salat og kartoffelsalat til alle mand, 

og vi slutter af med kage og en velfortjent øl/vand, når vi er færdige.  

Af hensyn til madlavning ønskes hurtig tilkendegivelse af deltagelse 

samt deltagerantal. 

HUSK - jo flere vi er, jo mere når vi til glæde for 

Overlade Friskole og Børnehus børn og voksne! 

Vel mødt til nogle hyggelige og effektive timer. 

 

 

 

FØLGENDE 

OPGAVER SKAL 

LØSES: 

• Færdiggørelse af 

hegnet ned mod 

Skolegade 

• Højtryksrensning af 

tag 

• Sikring af låger i 

Børnehuset 

• Maling af 

borde/bænkesæt med 

træbeskyttelse 

• Rensning af tagrender 

• Vask af vinduer 

• Havearbejde på 

Børnehusets legeplads 

• Fejning af fliser 

• Flyt af legehus til 

legepladsen 

• Fjernelse af stubbe fra 

mirabelletræer 

• Hovedrengøring af 

Børnehuset 

• Pasning af børn i 

hallen 

 

OVERLADE FRISKOLE 

OG BØRNEHUS 

Skolegade 7 

Overlade 

9670 Løgstør 

 

7070 7169 / 2899 5212 

www.overlade-friskole.dk 

 

 


