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I går havde vi besøg af Dansk Friskoleforening. Hvert efterår afholder de 4 

Dialogmøder rundt omkring i landet, og i år var et af møderne her hos os. Temaet er 

frihed, eller nærmere; mod til at turde være friskole i en tid, hvor forældrenes ret til 

at drive skole ud fra de værdier de mener er vigtige, er under pres. Det ses i de 

debatter, der verserer i øjeblikket, men vi er nød til at insistere på vores ret til 

mangfoldighed. Pernille Wigsø Bagge gav bolden op, og hun er en interessant 

foredragsholder. Jeg tror mange af jer har haft fornøjelsen, men jeg har ikke hørt 

hende før. Derefter gav Peter Bendix, formand for Dansk Friskoleforening, et 

overblik over den politiske situation her op til afslutningen på 

finanslovsforhandlingerne, hvor det bliver spændende at se, hvilken indflydelse de 

får på friskoleområdet. Koblingsprocenten, altså den procentdel af statens udgift til 

en folkeskoleelev som gives til en friskoleelev, er igen i år i spil, og det ser ud til, at 

der bliver øremærket en procent af hele puljen til inklusion og specialklasseelever. 

Det er jeg meget tilfreds med; vi friskoler får nemlig hele tiden skudt i skoene, at vi 

ikke yder et socialt ansvar, og kun optager de dygtige elever. Det er ikke mit indtryk, 

men som det er nu, er det en underskudsforretning med specialelever. Har en skole 

en dårlig økonomi, kan man være nød til at afvise elever. Det prædikat som 

eliteskole, vil vi helst ikke have. Her skal mangfoldigheden råde. 



Der var folk fra Skanderborg i syd til Hanstholm i nord. Det skal lige tilføjes, at blandt 

de fire Dialogmøder, var der størst tilslutning her hos os.  

Næste uger er lidt anderledes i skolen. 

Vi starter op med en temauge onsdag d.13. 

december.  

Først er der Lucia optog.  Vi starter dagen på 

normalvis med sang, morgenfortælling, og vi læser 

et kapitel i vores kalenderbog. Dernæst er der gaver 

til de heldige, og så kl.ca.9.00 vil de ældste elever gå 

Luciaoptog. I år får vi besøg af gymnastikholdet, og 

pensionistforeningen, så det glæder vi os meget til. 

Det forlyder, at der vil blive bagt Luciabrød, men det 

er måske en ”nisse”. 

Derefter er der resten af dagen jul i gamle dage, 

som er vores fælles tema, præcis som sidste år, og 

vi vil gerne igen i år invitere bedsteforældre eller 

andre, der har lyst til at hjælpe med at lave julemad 

som i de gode gamle dage. Helt fra bunden. 

Vi efterlyser rullepølsepresser, hakkemaskine med pølsehorn til medister og bær fra 

fryseren, som I alligevel ikke mere får tid til at bruge. Dem vil vi gerne lave saft af. Vi 

brygger ikke øl, det er jo en skole. 

Vi har et bage hold, der bager rugbrød, brunkager, vaniljekranse og julekringle. 

Et kødhold, der laver leverpostej, rullepølse, medister og frikadeller. 

Så er der et hold der laver rødkål, grønkål, sennep, koger saft og sildesalat. De 

dækker også bord, og pynter op. Vi har lånt en æblemostpresser, så er der nogen, 

som har æbler fra haven liggende, så kom bardo. Dem laver vi til most. 

Vi starter som sagt onsdag, og laver maden færdig torsdag. Fredag spiser vi maden. 

Jer, der gerne vil spise med, skal melde det inden tirsdag, ellers kan vi ikke nå at 

købe ind. 

Er man med til at lave maden, så er spisebilletter gratis, men ellers betaler man 40 

kr. pr. kuvert. Man kan tilmelde sig hos klasselæreren. 

Jeg nåede desværre ikke at tage et billede af 
Pernille Wigsø Bagge, men så må I nøjes med 
dette rensdyr, der har forvildet sig ind på 
skolen, godt hjulpet han sin nisseven. 



Fredag starter vi allerede med julefrokosten kl.10.30. I år rykker vi ikke tiden frem! 

Spiser til kl.12.00, og så rydder vi op, så vi kan holde almindelig fredagsafslutning på 

normal vis kl.12.45-13.00. 

 

 

D.18. december tager skolen til Den Gamle By i Århus. Vi kører fra skolen 8.30, og er 

først hjemme ca. kl. 15.30. Flemming fra Løgstør taxi har lånt en større bus, så vi kan 

godt være nogle forældre eller lignende med i bussen.  På nuværende tidspunkt er 

der allerede 3 forældre på banen, men flere er velkomne. Der er seler i bussen, så 

har man autostole eller børnesæder, man gerne vil have ens barn skal benytte, så 

giv den til os, når I afleverer barnet. Vi har aftalt, at eleverne må have max.  

Tirsdag d. 19. har vi aktivitetsdag, og det er spændende, hvad Birthe kan finde på. 

Jeg kan godt røbe så meget, at udetøj er et must. Specielt hvis det er koldt, og det 

kan det godt være på denne årstid. 

Onsdag d. 20. december, sidste skoledag før jul, skal vi i kirke. Dagen starter helt 

normalt med morgensamling, men kl. 10.00 skal vi være nede i kirken. Efter 

juleafslutningen i kirken har de store børn fri. SFO har åbent.   

Sidste år var kirken til reparation, så derfor kom Dorthe op til os. Nu er kirken 

modtagelig for besøg, så det vil vi gerne benytte os af, og glæder os til.  

Onsdag d.13., torsdag d. 14. og fredag d. 15. har eleverne fri kl.13.00. Mandag, efter 

Århusturen, kl. ca. 15.30. Tirsdag d. 19. kl. 13.00, og onsdag d.20. efter kirke kl.ca. 

10.45.   

 

Dette ordsprog var også med i fredagsbrevet sidste år, men det er så fint, synes jeg, 

så det får I lige igen. 

 Intet er mere trist end at vågne julemorgen og ikke være et barn.   

 

Kan I have en god weekend. 

Troels 
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