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Elever er ved at lægge sidste hånd på borddækningen til den årligt tilbagevendende 

tradition med at lave julemad på den gode gammeldaws facon. Der skal ikke mange 

gentagelser til, før noget er blevet en tradition, i dette tilfælde to gange.   



Men det at lave mad sammen med eleverne er simpelthen en kanon oplevelse. 

De er super motiverede, og begynder 

at være ret selvhjulpne i de forskellige 

processer. Den almindelige opdeling 

mellem lærerstyret undervisning på 

den ene side, og fri leg på den anden, 

smelter sammen, hvor der opstår en 

proces, hvor de store elever tager 

ansvar, og tænker i løsninger, hvor de 

små synes det er dejligt, at de store 

elever gider dem, og gerne vil arbejde 

sammen. Så opstår de øjeblikke, hvor 

læreren træder et skridt tilbage, og 

processen kører uden lærerstyring. 

Som Anne siger i dag: Det var også det, 

vi oplevede på Fulton.  

 

 

 

Vi dækkede bord til 100, og så er både vuggestue, børnehave, skole og de voksne, 

der enten hjalp til med madlavningen, eller de voksne, der bare havde lyst til at 

deltage repræsenteret. Stor tak til jer, der hjalp til. Det er meget givtigt for skolen, at 

der kommer forældre eller 

bedsteforældre og deltager. I 

er med til at levendegøre 

ordet sammenhængskraften 

mellem skole og hjem. Så det 

ikke kun er noget vi snakker 

om ved skåltaler, men noget 

eleverne mærker i kraft af 

jeres deltagelse. Håber 

fornøjelsen er gensidig.  

 

Jeg ved ikke? Mangler der noget? 



Mandag tager skolen til Den Gamle By. Vi møder til almindelig tid, og bussen kører 

kl. 8.30. Vi er hjemme igen ca. 15.30. Husk varmt tøj, stor madpakke, lille rygsæk og 

max. 50 kr. til snoller.  

Tirsdag har vi aktivitetsdag med mødetider 8.10-13.00. 

Onsdag møder vi kl. 8.10. Går i kirke kl.9.30, hvor der er julegudstjeneste kl. 10.00 i 

Overlade kirke. Alle er velkomne til at være med. Derefter, kl.ca. 10.45, går vi tilbage 

til skolen. Eleverne har derefter fri, men SFO har åbent. 

Mellem jul og nytår har hele Overlade Friskole og Børnehus lukket, men allerede 

tirsdag d. 2. januar åbner Børnehus og SFO. (De er hurtig ude af starthullerne). 

Skolen starter først mandag d. 8. januar. 

 

God weekend, og måske vil der, hvis vi er heldige, drysse lidt sne ned til os alle. 

I slipper ikke for et lille julecitat: 



Anne Frank 

En af de mest velkendte jødiske ofre for Holocaust. 

"Ingen er nogensinde blevet fattig af at give". 

 


