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Så er vi i gang igen, og den første uge er fløjet 

afsted.  

Som tak for rigtig mange timers arbejde udført 

af Pedelklubben og græsholdet, har Skolen og 

Hallens bestyrelse inviteret til spisning for de 

aktive og deres kærester, koner og hvad dens 

slags ellers hedder nu om dage, på 

Næsbydale, men først var vi taget til Blære for 

at se hvordan de har organiseret pedelarbejdet der. Blære Friskole har en næsten 

parallelhistorie med Overlade. Det var som udgangspunkt de samme bygninger, da 

de i tresserne blev 

bygget som man kan se 

på billedet herover, men 

har selvfølgelig udviklet 

sig forskelligt derefter. 

De blev også lukket af 

kommunen i 16, og 

genstartede som 

friskole. Det var meget 

spændende, for hvor vi 

har en gruppe 

engagerede pedeller, er 

der i Blære ansat en 

pedel, som man kender 

det fra mange skoler. Det videre forløb på Næsbydale, var, for en ikke egnskendt, en 



stor oplevelse. Der er utroligt flot, og bygningerne og maden kunne godt trænge til 

et genbesøg. En stor tak til Pedelklubben og Græsholdet var ordene fra Christian 

Haldrup, som også benyttede chancen til at fortælle om hans første besøg på 

Næsbydale, da han var ung, men det egner sig vist ikke til at blive genfortalt her. 

Onsdag aften havde Borgerforeningen inviteret til fællesspisning, og så ville Store 

Mellem også gerne fortælle om deres lejrskoletur på Fulton. Der var vist 120 

spisende, så det var med sommerfugle i maven, eleverne på skift fortalte om turen. 

Fællesnævneren fortællingerne igennem var sejladsen fra Mariagerfjords 

udmunding til hals, 

hvor vi måtte forstå, 

at skibet nærmest lå 

vandret og var 

konstant 

oversvømmet af 

vand på dækket, 

desuden var alle 

enige om, at Anne 

var søsyg. Det var 

der ikke nogen af 

fremlæggerne der 

var, så det er nogle 

meget sødygtige 

unge mennesker vi 

har her i Overlade. At komme ”til vejrs” i masten var også et hit, og den store 

slikbutik i Aalborg, og et enkelt 

besøg på Mc. Donalds var 

hjemrejsegrund: Besætningens 

beslutning forstås, og den 

besætning har vist efterladt 

uudslettelige spor i de unges 

bevidsthed. Så kan det vist ikke 

blive meget bedre. Måske 

Fulton indgår i vores fremtidige 

prioriteringer, når vi planlægger 

lejrskoler. Hvem ved? 



I dag har vi sagt farvel til Silas.  

 

 

Han havde sammen med Holger arrangeret en præsentation; både af den sidste tid 

her på skolen via billeder fra undervisningen sammen med Holger, men også som 

billedet viser, et musikalsk indslag, hvor han komponerede et musikstykke via en 

musik app på Ipad. Godt gået Silas.  

Vi ønsker dig alle her fra skolen en rigtig god tid på den nye skole, og du er altid 

velkommen til at kikke ind. 

Et par ændringer til kalenderen: 

Vores dramauge flyttes fra uge 7 til uge 9. Der bliver drama for Lille Mellem og Store 

Mellem. Lillegruppen har fagtema dage den uge. 

Vi har på kalenderen arrangeret læsemaraton d. 26-27 januar, men den udskyder vi 

til d.6.-7.april i uge 14. Læsemaraton er med overnatning fra fredag til lørdag for 



eleverne i Lille Mellem og Store Mellem. Vi spiser morgenmad sammen lørdag, og 

derefter har de fri ved en 10-tiden. I får nærmere besked senere. 

Fredag d. 25. januar har vi arrangeret en inspiration dag for ansatte fra De 

Himmerlandske Friskoler. Invitationen ligger herunder. Hvis der er nogle blandt 

forældrene, der gerne vil høre de to oplægsholdere, skal I ikke holde jer tilbage, bare 

tilmeld jer hos mig. Det er fra kl.15-19.30, men man kan tage det med, man lyster. 

God weekend. 

Hilsen Troels. 
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Inspirationsdag d. 25. januar 2018 For De Himmerlandske Friskoler 

Oplæg af Troels Midtgaard, forstander for Friskolen Glasværket og Odense 

Designakademi 

 
 

PROFIL, VÆRDIGRUNDLAG OG NØGLEORD 
Håndværk, kunst og design er de grundlæggende principper i den ny 
friskole i kombination med et højt fagligt niveau for øvrige fag, så alle 
børn kan blive så dygtige, som de kan. 
Fagskolens værdigrundlag danner udgangspunkt for friskolen: at kende, 
forstå og udvikle livet gennem håndgribelige og livsnære 
gøremål.Gøremålspædagogikken skal være grundlæggende. Visionen 
hentes også om det selvstændige barn, som er udviklet i 
Montessoripædagogikken.  Måske kan der udvikles en helt ny 
pædagogisk retning. 
 

 
 Troels er forstander – også for Odense Designakademi. Troels har været skoleleder og forstander på 
en række fri- og efterskoler og har været konsulent for Dansk Friskoleforening.  
 

 

Oplæg og foredrag af Dion Sommer: 
Professor ved psykologisk institut Aarhus Universitet 

BLIV FREMTIDSPARAT. Hvilken tidlig start 

forbereder bedst til skolen og fremtiden? 

Når børnehavens lille Line og Martin er voksne 

vil de leve i en helt anderledes verden. Det må pædagogikken 

tage bestik af allerede i dag. 

 

Foredraget tager udgangspunkt i globaliseringens udfordringer. 

Kunstig intelligens og humanoider (menneskelignende robotter) 

er allerede nu i gang med at disrupte fremtiden. Hvilke menneskekvaliteter fordrer det at 

leve i fremtidssamfundet? Hvorfor fejler tidlig instruktionspædagogik med sprogtræning, 

samt færdighedstest i daginstitution og skole? Hvilke grundsyn og forskning kan den 

fremtidsparate pædagogik bygge på? Hvilken læring gør fremtidsparat, og hvilken gør det 

ikke?  

 



Denne eftermiddag er alle ansatte ved De Himmerlandske Friskoler inviteret til inspirations 

dag på Overlade Friskole. 

Vi starter kl. 15.00 med en kop kaffe/the 

Kl.16.00 vil Troels Midtgaard fra Glasværket Friskole Holde oplæg. 

Kl. 17.00 er der sandwich og øl/vand og rundvisning i børnehaven og vuggestuen for de 

interesserede. Andre kan hygge og snakke (networke) rundt omkring på skolen. 

18.30 vil Dion Sommer holde foredrag.  

Pris: 50 kr. pr. person 

Vi ses 

 

Venlig hilsen Overlade Friskole og De Himmerlandske Friskoler 

 

 


