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Det er dejligt, når eleverne trækker på samme hammel, og synes, sammen med os 

andre, at det at gå på toilettet skal kunne foregå i rene og fine lokaler. Det må også 

lune jer forældre at vide, når I fredag eftermiddag står med snuden nede i 

toiletkummen, at jeres børn ser det som noget væsentligt, at der er rent.  



Det er nemlig lige præcis din mor, eller 

far, som er med til at gøre rent på 

toilettet, selvom der på plakaten står 

det modsatte. I har som forældre, da I 

startede skolen besluttet, at forældre i 

fællesskab står for rengøringen. Præcis 

den beslutning skaber et medansvar fra 

forældre til børnene. Derfor tager 

elevrådet handsken på, påtager sig et 

medejerskab og går i krig- på toiletterne. 

Det er vi glade for.  

På skolens hjemmeside ligger den 

lovkrævede 

undervisningsmiljøvurdering, som er en 

spørgeskemaundersøgelse eleverne har 

lavet. Der er toiletterne et af de punkter, 

der skal fokus på, mener eleverne. 

 Jeg skal lige skynde mig at skrive, at undersøgelsen ikke er sendt ind til kommunen, 

men er foretaget her i skoleregi, i fald nogle af jer var blevet nervøse efter de sidste 

dages afsløringer af kommunernes manglende anonymitet i elevundersøgelser. 

Ellers har der været fart over feltet i denne uge. 

En dag ringede Aalborg teater og fortalte, at de havde nogle gratis billetter liggende 

til os til deres nye forestilling ”Karlson på Taget”  ”I er en helt ny friskole ikkesandt, 

så derfor skal I have en mulighed for at komme billigt op til os, og se et rigtigt 

stykke” fortalte den søde stemme i telefonen. Nu ved jeg ikke hvornår vi ikke er en 

ny friskole mere, men i dette tilfælde var jeg helt enig. Jo- vi er en helt ny friskole, og 

det vil vi gerne sagde lærerne, så Lille og Lillemellem tog tirsdag til Aalborg. Hold da 

fast et fyrværkeri af en forestilling, hvor den fik på alle sanser. På et tidspunkt sad 

jeg og holdt to elever i hånden, så spændte, og lidt bange, var vi. 

Så var det også ugen, hvor den årlige Inspirationsdag for De Himmerlandske 

Friskoler blev afholdt her hos os. Først var der ledermøde, og derefter to foredrag, 

som I jo ved. To meget forskellige, men spændende, hvor Troels Midtgaard er ved at 

starte en friskole op i Odense, som tager udgangspunkt i design og kreativitet. Den 

er, som os, startet op i august 16, men med kun 15 elever, og nu er der, så vidt jeg 



husker omkring 50. Det var spændende at dykke ned i deres praktiske dagligdag, og 

se og køre hvordan deres udgangspunkt påvirker undervisningen. 

 Dion Sommer er på trods af sine 70 år et overflødighedshorn i formidling. Hvordan 

ser fremtiden ud? Hvordan planlægger vi så vores undervisning. Hvad er vigtig viden, 

når vi snakker målrettet undervisning/aktiviteter i børnehave/vuggestue? Hvorfor 

har Egelund ikke ret, når han taler om undervisning i vuggestue og børnehave. Når 

børn leger, tænder det og slukker det for generne! Og meget mere. Tiden fløj afsted. 

Dejligt at så mange skoler synes de vil bruge tid på at mødes. Der var 70 tilmeldte, 

som også kunne gå ned i Børnehuset og høre et oplæg fra Lone og få en rundvisning 

af det øvrige personale i Børnehuset. 

En rigtig god dag, hvor alle ansatte trak og hvor bestyrelse og pedelklub, som altid, 

møder op og giver en meget stor hånd. Så er det ingen sag, at være skoleleder. 

En stor opfordring: 

I garderoben er der en tøjkurv til tøj, som ingen rigtig vil kendes ved, men vi har en 

formodning om, at tøjet tilhører nogle af eleverne på skolen. Derfor opfordrer vi jer 

forældre til at kaste hele overkroppen ned i benævnte kurv, og fiske eventuelle 

overtræksbukser og lign, op. 

Vi laver et stunt til morgensang i næste uge, hvor vi hælder alt ud på gulvet, så plejer 

der at være nogen unger, der pludselig kan genkende noget. 

I starten af februar går tøjet til genbrug, måske via Børnehuset. 

 

God weekend til alle. 

Troels 

 

 


