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Jeg ved ikke om i fornemmer det, men prøv at komme op på skolen en tirsdag 
formiddag, eller torsdag eftermiddag bare for at nævne et par tidspunkter i løbet af 
ugen. Selvfølgelig er der da børn rundt omkring; det er jo en skole, men ellers falder 
man måske over en kedeldragtklædt medhjælper fra pedelklubben, der er ved at 
flytte et skab ud på gangen, sammen med sin makker, der har et par overalls på. Så 
dumper man måske ind i skolens tidligere sekretær, som skal høre, om vi skal bruge 
hallen, og længere nede ad gangen vandrer der en tuba rundt og venter på at få øve 
tid hos Marie. Midt i det hele bliver der pludselig råbt gamle Ole nede fra 
fællesrummet, hvor byens spidser er forsamlet til et af landets national hygge 
arrangementer; banko, og hvor Edgar står i et hjørne og hygger sig med et par 
ledninger til lydanlægget. Brugsen kommer med en bil fuld med varer til 
Børnehuset, og skal lige aftale hvor vinsmagningen skal foregå, men kommunen har 
også booket fællesrummet til at afholde valg, så måske skal vi flytte vinsmagningen 
til en anden dag, men der er der reception i fællesrummet for det nye flotte lokale, 
som pensionisterne har indrettet. Lyder det hektisk! Overhovedet ikke. Det er lige 
den rolle skolen skal have i lokalsamfundet, og som er med til at berettige dens 
eksistens. Sammen med Vuggestue, børnehave og skolebørn… ikke at forglemme! 

 

Her op til julemåneden vil vi gerne spørge jer, om I vil sende en gave med børnene i 
skole. Den skal indgå som kalendergave, og der trækkes en gave hver morgen. 
Pris:10-20kr. Det skulle så være overflødig at skrive, at gaven skal være på skolen 
inden 1. december. 

Til vores klippeklisterdag d. 29. november, har vi brug for træskiver til dekorationer. 
Er der en derude med en motorsav og en lang kævle med bark på og det hele på ca. 



15-20 cm. I diameter, vil vi gerne være aftagere af ca. 30 stk. Derudover kan vi godt 
bruge noget dekorationsgran, hvis det haves på lager et sted. 

Dagen starter kl.8.10 som sædvanlig, men klippeklistredagen starter først kl.10.00, 
og vi slutter kl. 13.00. Forældre og bedsteforældre er meget velkomne denne dag. 
Sidste år var Støtteforeningen på banen med æbleskiver, saft, the og kaffe for en 
tier. Det forlyder, at de vil gentage succesen. Utroligt, hvad man kan få for en tier. 
Husk penge til denne specielle dag, unger. 

Vi slutter dagen med et par julesange, som synges af et kor, hvor alle skolens elever 
deltager.  

Derudover kan vi godt bruge noget dekorationsgran, hvis det haves på lager et sted. 

Som et led i Storemellems Naturfagsundervisning i Emnet, Energi, tager vi mandag 
afsted til Elmuseet i Tange. Der skal vi prøve at bygge og afprøve vindmøller. 

Kunne det tænkes, at et par forældre ville køre med, så var transportproblemet løst. 
Vi kører herfra efter morgensamling kl.8.50 og vender tilbage kl. 11.30. så vi er på 
skolen ca. 12.45. Giv gerne besked til mig i starten af næste uge. 

 

 

Som medlem af Dansk Friskoleforening, har vi mulighed for at modtage 
Friskolebladet i 20 gratis eksemplarer, mens det er gratis at hente bladet via en APP 
fra pc, tablets eller smartphone. Hvis man for tiden får en papirudgave ind ad 
brevsprækken har man to muligheder. Enten at komme til mig og meddele, at man 
gerne vil fortsætte med papirudgaven, og så vil den det. Gør man derimod ikke 
noget, så afmelder jeg, og så kan man tilgå bladet via pc, tablet eller smartphone.  

 

 

 



God weekend 

• -og så får I lige et Piet Hein citat: Stor er den som véd, men større er den som véd hvor 

han skal spørge 

 

 

 

 

 

 

 

  


