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Mens vi venter på sneen kan vi jo lige så godt tage i teater. 

Aalborg teater spurgte os, om vi dog ikke ville komme ind og se et stykke, de havde 

lavet for de unge elever. Og, sagde de videre, koster det jer ikke noget, for I er jo en 

ny friskole, og så får I første besøg gratis. Det er jo altid en god start på en 

forhandling, så lidt interesseret blev vi da, men det blev endnu bedre, da vi fandt ud 

af, at skoler uden for Aalborg kommune, kan søge tilskud til transport. Så var bussen 

næsten allerede bestilt. 

 Men det korte af det lange er, at vi tager med Lillegruppen og Lillemellem til 

Aalborg på tirsdag d.23. januar med afgang herfra kl. 10.45. Vi er hjemme igen ca. 

14.30-15.00. Husk lidt frugt eller andet fornuftigt der kan spises på turen uden at det 

vælter ud over hele klassen.  

Stykket er dramatiseret ud fra Astrid Lindgrens bog af samme navn, og der vil helt 

sikkert være nogle børn, der kender historien. Det gør ikke noget, nærmest 

tværtimod. Så nyder de forventningens glæde, som bekendt er den største. 

 



Mens vi venter på sneen kan vi vel lige så godt se lidt frem i tiden. Som man kan se i 

kalenderen, så holder børnene sommerferie med sidste skoledag fredag d. 29. juni. 

De skal starte igen efter sommerferien med første skoledag mandag d. 13. august. 

Så følger vi folkeskolerne i kommunen. Det kan jeg ikke love vi til enhver tid kan 

gøre. Der kan være arrangementer i vores årskalender, der bestemmer, at vi vælger 

lidt anderledes. 

I næste uge har vi som før skrevet arrangeret Inspirationsdag for De himmerlandske 

Friskoler. Der er mulighed for at I forældre kan være med.  

Troels Midtgaard er forstander på Odense designakademi og Glasværket Friskole i 

Odense, som bruger håndværk og design som en vigtig medspiller i undervisningen. 

Friskoler kan være meget forskellige, alt efter hvad den forældregruppe der stifter 

den, tænker. Glasværket vil noget andet end ”de almindelige” friskoler, og derfor er 

det spændende at høre om en anden tilgang til læring og læringsindhold. 

Dion Sommer er Professor ved psykologisk institut i Aarhus og stiller spørgsmålet: 

Hvilket grundsyn og forskning kan den fremtidsparate pædagogik bygge på. Hvilken 

læring gør fremtidsparat, og hvilken gør det ikke. Dion er en meget spændende 

foredragsholder, som sætter aktuelle dogmer til diskussion, men på en forståelig 

måde. 

 Giv mig besked, hvis du vil med. 

Så- nu sner det udenfor, desværre er frikvarteret forbi. 

Christian Haldrup har lige oplyst, at i forbindelse med udskiftning af taget på hallen, 

skal der indvendig opsættes et sikkerhedsnet. Det er for at afbøde faldet, hvis en 

håndværker går gennem forskallingen. Vi håber ikke det kommer til at betyde store 

gener for de forskellige brugere af hallen, (heller ikke for den uheldige håndværker) 

men da det er et påbud fra arbejdstilsynet, er det nok klogt at overholde det. 

Mens vi venter på sneen, kan vi lige så godt holde weekend, så kommer den måske-

på mandag. 

Hilsen Troels 

 

 

 



 

 


