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Hvilken vej skal vi gå? 

I forrige uge var skolens bestyrelse og ansatte samlet fredag eftermiddag/aften for 

at snakke værdigrundlag og fremtid. 

Vi har ikke i skolens endnu korte historie været samlet på den måde, og haft tid til at 

se på de værdier, som skolen bygger på. Det var jo initiativgruppen, der i første 

omgang tegnede skolen, og dermed også formulerede vores værdigrundlag. Her 



næsten to år efter var det på tide med et serviceeftersyn. Der var bred enighed om, 

at vi stadig kan stå inde for værdierne, og samtidig syntes vi også, at der arbejdes ud 

fra dem i hverdagen. Der skulle et par småjusteringer til, men det værdigrundlag, 

som man kan finde på vores hjemmeside, er vi glade for, og det vi arbejder vi ud fra. 

Så snakkede vi udviklingsplan. Nu er vi så ”gamle”, at det er på tide, at sætte 

pejlemærker, så vi navigerer i samme retning. En udviklingsplan kan laves på mange 

måder, men helt enkelt skal den bruges til at samstemme alle vores forskellige tiltag, 

så vi arbejder hen imod de samme mål. Ellers vil vi stikke ud i alle retninger, og alt er 

nærmest ligegyldigt, bare dagligdagen fungerer. Udviklingsplanen er vi kun lige 

startet på, så hvad der kommer til at stå i den, er endnu uvist. 

På billedet herover bruger Elias og Rasmus en GPS til at navigere med. 

Måske vi kan låne den, så behøver vi ingen udviklingsplan. Bare følg pilen. 

(Jeg har i øvrigt engang brugt den samme type GPSer som den på billedet i 

forbindelse med noget undervisning, og nogle elever måtte trækkes op af et 

mosehul. De fulgte bare pilen!)  Selv om der er udstukket en kurs, så kan der godt 

være udfordringer undervejs. Og selv om der er udstukket en kurs, må man godt 

tænke sig om. Find selv på flere moraler 

 

Naturfagsugen med vores solsystem som omdrejningspunkt er ved at tage sin 

afslutning, og måske der er snakket om gasplaneter og rumrejser omkring 

aftensmaden hjemme hos jer. Jeg forestiller mig forskellige fade, glas og tallerkner 

opstillet i planeternes rækkefølge og størrelsesorden, først efter den gamle 

forståelse, og senere, med solen i centrum, med den som omdrejningspunkt. 

Hvordan må det ikke have være for vores forfædre at indse, at det ikke var jorden; 

vores planet, der er centrum i universet. 

 

Her er en lille notits:   Jakob og jeg afholder fyraftensmøde for forældrene i LM 

og SM. Det foregår tirsdag d. 1. maj fra 16:30 - 18:00 med informationer om 
lejrskolen til Møgelø.  
 
Anne 
 

Kan I alle have en god påske. 
Hilsen Troels 



 

 



Fra fredag d. 6 april kl. 08:10 

til lørdag d. 7 april kl. 08:30  

 

Fortab dig i læsningens fortryllende univers  

på Overlade Friskole  



Fredag d. 6 april 
 

Tid Lillegruppen 

Birthe, Lone og Holger er ved 

Lillegruppen denne dag. 

Troels er på standby. 

 

Lillemellem 

Jakob er ved Lillemellem denne 

dag.   

Storemellem 

Anne er ved Storemellem denne 

dag.   

08:20 – 09:00: Velkommen til læsemarathon! 

Foregår i Fællessalen 

Velkommen til læsemarathon! 

Foregår i Fællessalen 

Velkommen til læsemarathon! 

Foregår i Fællessalen 

09:00 – 09:30  Frugt Klasserne stilles klar med 

madrasser og dyner. 

Frugt 

Klasserne stilles klar med 

madrasser og dyner. 

Frugt 

09:30 – 10:00 Frikvarter Frikvarter Frikvarter 

10:00 – 11:15  Højtlæsning i værksteder af 

bedsteforældre 

Selvstændig læsning Selvstændig læsning 

11:15 – 12:00 Madpakker og frikvarter Madpakker og frikvarter Madpakker og frikvarter 

12:00 – 13:00  Selvstændig læsning Selvstændig læsning Selvstændig læsning 

13:00 – 13:40  Fælles læsning på alle klassetrin Fælles læsning på alle klassetrin Fælles læsning på alle klassetrin 

13:40 – 14:00 Kort pause Kort pause Kort pause 

14:00 – 15:00  Sanglege i musik med Holger Selvstændig læsning Selvstændig læsning 



15:00 – 16:00 Eftermiddagssnacks 

Lillegruppen har fri 

Eftermiddagssnacks og pause Eftermiddagssnacks og pause 

16:00 – 18:00  Læsefagligt krimiløb på skolen Læsefagligt krimiløb på skolen 

18:00 – 18:30  Pause  

Madlavning sammen med 

Holger/Troels 

Pause  

Madlavning sammen med 

Holger/Troels 

18:30 – 19:30  Aftensmad og oprydning Aftensmad og oprydning 

19:30 – 21:00  Selvstændig læsning Selvstændig læsning 

21:00 – 21:30  Aftenkaffe i skolekøkkenet Aftenkaffe i skolekøkkenet 

21:30 – 23:00:   Afslutning på dagen med 

fremvisning af film; Harry 

Potter og De Vise Sten 

Afslutning på dagen med 

fremvisning af film; Harry 

Potter og De Vise Sten 

23;00 – 07:00   Eleverne går i seng.  Eleverne går i seng.  

Lørdag d. 7 april 

Tid Lillemellem Storemellem 

07:00 – 07:45 Eleverne står op og der er oprydning i klasserne 

og ved sovesteder 

Eleverne står op og der er oprydning i klasserne og 

ved sovesteder 

07:45 – 08:30 Morgenmad Morgenmad 

08:30 – 08:45 Afhentning af børn Afhentning af børn 

 



Informationer om Overlade Friskoles læsemarathon  

 

Hvem er tilstede denne dag? 

Alle lærerne er tilstede på skolen denne dag, men har forskellige mødetider – de er som følgende; 

 Lone: 08:10 – 11:00 

 Birthe: 08:10 – 16:00 

 Troels og Holger: 08:10 – 19:30 

 Anne og Jakob: 08:10 – overnatning - 08:45 

 

Hvordan synliggøres læsningen i Lillemellem og Storemellem?  

Vi anvender tællesystemet fra Skolernes Motionsdag med henblik på at tælle antallet af læste sider denne dag. Eleverne skal en gang i 

timen notere hvor mange sider de har læst på oversigten. 

 

Hvilke bøger skal eleverne læse i?  

Eleverne kan læse i valgfrie skønlitterære eller faglitterære bøger. Det er dog en forudsætning, at eleverne senest torsdag fremviser bogen 

til deres underviser, som efterfølgende kan godkende denne til formålet – dette gøres med henblik på at skabe seriøse rammer omkring 

læsningen til vores læsemarathon.  

 

 

 



Hvor kan eleverne sove henne på skolen?  

Eleverne i Lillemellem og Storemellem kan sove følgende steder;  

- I alle klasselokaler 

- I Fællessalen 

- På gangen  

Eleverne kan ikke sove i skolekøkkenet eller på biblioteket 

 

Hvor sover de voksne henne på skolen?  

Jakob sover i det lille depotrum overfor skolekøkkenet og Anne sover i musiklokalet.  

Anne og Jakob sørger for at resten af skolen er aflåst når eleverne går i seng (f.eks. børnehaven og hallen).  

Vi siger godnat til eleverne kl. 23:00 og vækker dem igen kl. 07:00. 

 

Hvordan foregår måltiderne?  

Eleverne i Lillemellem og Storemellem inddeles i seks forskellige hold. Der er tre madlavningshold og tre oprydningshold. Se bilag for 

holdinddeling. Vi bestiller ingredienserne fra Dagli’ Brugsen og får dem leveret på skolen.   

- Eftermiddagsmad: Forældrene bager kage og boller som serveres i skolekøkkenet  

- Aftensmad: Der serveres pizza for eleverne i skolekøkkenet   

- Aftenkaffe: Der serveres varm kakao og kage/boller i skolekøkkenet.  



Madhold – læsemaraton 
 

  
Klargøring 

 

 
Oprydning 

 
Eftermiddagsmad 

 

 
Elias, Julia J.,  

Tanja, Nicklas, Jeppe 

 
Nikolaj, Catrine, Natasja, 

Rasmus M., Kristoffer 

 
Aftensmad 

 

 
Krystian, Esajas, Signe, 

Casper B., Lasse, 

 
Mathias, Lecia, Kathja, 

Daniel, Torbjørn 

 
Natmad 

 

 
Simon, Julia A.,  

Kasper N., Lauge, Malthe 

 
Rasmus N., Mia,  
Gustav, Cecilie 

 



 
 

 
 
  
 
 

 
Overlade Friskole og Børnehus afholder generalforsamling 

Mandag den 16. april 2018 kl. 19.00  
i fællessalen på Overlade Friskole med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering 
3. Orientering ved skoleleder 
4. Den tilsynsførende aflægger beretning til orientering 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen 
7. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds 
8. Indkomne forslag 
9. Eventuelt 

Der er 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg, hvorfor annoncering 

af kandidatur/forslag til kandidater ønskes bestyrelsen i hænde senest 14 dage 

før generalforsamlingen. 

Bestyrelsen sørger for snitter, øl og vand samt kaffe, the og 

kage til alle fremmødte. 



 

ARBEJDSDAG 
LØRDAG DEN 28. 
APRIL 2018 KL. 
09:00 
Så er det igen tid til arbejdsdag! 

Vi starter kl. 09:00 i børnehuset med fælles morgenkaffe og 

rundstykker. Her fordeles opgaverne blandt de fremmødte. 

Til frokost sørger vi for steg med salat og kartoffelsalat til alle mand, 

og vi slutter af med kage og en velfortjent øl/vand, når vi er færdige.  

Af hensyn til madlavning ønskes hurtig tilkendegivelse af deltagelse 

samt deltagerantal, kan ske til Troels eller et bestyrelsesmedlem. 

VEL MØDT TIL NOGLE HYGGELIGE OG EFFEKTIVE 

TIMER 

 
 

 

FØLGENDE 

OPGAVER SKAL 

LØSES: 

• Opsætning af hegn 

ind til nabogrunden 

ved stratego-banen 

• Højtryksrensning af 

tag på fællessalen 

• Hovedrengøring af 

Børnehuset 

• Tømning af 

børnehusets 

kælder 

• Opsætning af 

hylder i 

børnehusets 

kælder 

• Forplejning til alle 

fremmødte 

• Pasning af børn i 

hallen 

 

OVERLADE FRISKOLE 

OG BØRNEHUS 

Skolegade 7 

Overlade 

9670 Løgstør 

 

7070 7169 / 2899 5212 

www.overlade-friskole.dk 

 

 


