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En uge med aktiviteter overalt. 

Tirsdag onsdag og torsdag har vi været heldige at få to praktikanter på besøg. 

Patrick og Dea går begge på HF i Aars, og i den forbindelse har de valgt at komme i 

praktik hos os. Dea var i Lillegruppen, mens Patrick valgte Lillemellem. Det viste sig, 

at de to var en fin hjælp de tre dage, for de var klar på at deltage i undervisningen 

sammen med lærerne. Det var sjovt at se Lones ansigt, for da Patrick kom på skolen 

tirsdag morgen; fik han et stort knus af hende. Patrick er en gammel elev, som Lone 

havde i dansk for år tilbage. Begge praktikanter overvejer at læse til lærer senere, og 

de har kun fået et godt indtryk af faget, siger de samstemmende. Held og lykke med 

det, siger vi herfra, og det skal nok lykkedes, for I var gode, syntes vi. 

 

Lillemellem i fuld gang mede at 

lave nogle lerskulpturer, og der 

er en special måde at gøre det 

på, som Jakob har fortalt, og 

som jeg ikke kan huske, men 

det kan I spørge børnene om, 

de ved det helt sikkert. Jeg ved 

dog, at værkerne skal brændes, 

og glaseres. 

 

 



Lillegruppen havde Birthes 

søn Jakob på besøg, så 

derfor indtog gruppen 

hallen inklusive madrasser. 

Det er dejligt at opleve 

hallen blive brugt, og hvor 

er vi heldige. Jeg tænker på 

alle de skoler hvor jeg 

tidligere har arbejdet, hvor 

hallen lå i den anden ende 

af byen, eller var så lille, at 

den kun var til pænt brug. 

På min kones friskole har de 

lige bygget en hal. Skolen 

startede i 1985, så det var 

måske på tide, men sådan 

en er altså ganske dyr. 

Deres, som er lidt mindre end vores, kostede over 9 millioner, men så er vi altså 

også rigtig glade for den, siger min 

kone. Det var heldigt. 

Tak for din hjælp Jakob. Du skal altid 

være velkommen, også selv om det 

ikke er for at hjælpe din mor med 

nogle madrasser.  

I dag har vi haft besøg af Natasja fra 

Brønderslev. Hun vil gerne gå i skole 

her hos os. Jeg kan fortælle, at det er 

gensidigt, så derfor har vi besluttet, 

at hun starter mandag d. 5. marts i 

Storemellem. Natasja havde selvfølgelig sine forældre med, og de er med på ideen. 

Der ligger et hus lige op af krattet, på Korsholmvej, og der skal de bo, så Natasja får 

ikke langt til skole. Frank Ole får ved samme lejlighed sin kusine som 

skolekammerat, og det var han ikke ked af, kunne vi se. Velkommen til jer alle tre. 

 



Et lille mysterium har bredt sig på skolen. 

Nogle ukendte gerningsmænd har 

tilkæmpet sig adgang til skolelederens 

kontor, og sat denne flagstang med 

påhæftet skrivelse derind. Hvad 

årsagen til denne højst upassende 

forteelse skulle være må stå hen i det 

uvisse, for der er virkelig ingen, der 

fylder 80 år her på skolen. Men er der 

nogen derude, der ved noget, så må 

man gerne melde sig, så mysteriet kan 

blive opklaret. Så motivet er ikke 

identificeret, ej heller 

gerningsmændene, eller 

gerningskonerne! 

 

 

Det er torsdag d. 1. marts kl.18.00 vi viser vores forestilling. Jeg kom til at skrive 

fredag, men det er ikke rigtigt. Oprindeligt var det en fredag, men det var før vi 

flyttede datoen. Sikke noget. I får mere besked næste fredag, hvor vinterferien 

starter. 

På mandag slår vi katten af tønden her på skolen, og det gør vi fra kl.10 til 11.30. 

Ungerne får mulighed for at klæde om og sminke sig i frikvarteret fra kl. 9.30, så de 

behøver ikke møde udklædte. 

Efter kåringer og fastelavnsboller er der igen almindelig undervisning efter 

spisefrikvarteret kl.12.00. Kom udklædt, så er det sjovest!  

 

God weekend,  Troels 

 

 

 



 

 

 

 

 


