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Hvis man ikke lige kan se det, så er det faktisk undervisning, der foregår her på 

billedet. 



Og nej, det er ikke Anders And blade eleverne læser, men opbyggelig litteratur. 

Vi har læsemaraton, og derfor er det hentet madrasser i dobbeltsengsstørrelse, telte 

og andet helt nødvendigt overlevelsesgear ind i klasserne, for læsemaraton slutter 

først i morgen efter morgenmad. Dog ikke for Lillegruppen, de må vente til de bliver 

lidt ældre.  

Men selvom man ikke 

skal overnatte på 

skolen, er det alligevel 

spændende med en 

hel dag, hvor man skal 

læse og læse… Man 

kan dog godt have 

brug for at have en 

voksen til at hjælpe 

lidt med læsearbejdet. 

 

 

 

Torsdag d. 26. april overtager en gruppe aktive mødre, ikke skolen, for de skynder 

sig at tage langt væk, men børnene. De vil til Moesgaard, og Støtteforeningen har 

givet et rundhåndet beløb på 5000 kr. til bussen. Så betaler skolen rundvisningerne. 

De nærmere detailler vil I få, så snart de aktive mødre, som består af Pernille, Sanne, 



Sanne, Jeanette, Irla, og en enkelt farmor melder ud. God tur til jer, og held og lykke 

med foretagendet. P.S. Jeg har advaret Moesgaard. Mange tak til støtteforeningen. 

Mens ungerne er på Moesgaard, så bortfører jeg lærerne til et for dem ukendt sted, 

hvor vi skal planlægge næste skoleår og evaluere dette. Håber vi er tilbage mandag. 

Lærerne planlægger anden runde skolehjemsamtaler, så hold øje med jeres mails, 

indkaldelserne vil dukke op der. 

Husk generalforsamling mandag d. 16. april kl. 19.00 

Det ser ikke ud til at OK forhandlingerne rykker vildt, og som de fleste sikkert ved, 

så har forligsmanden udsat strejke og lockouten. Her er et lille udpluk fra 

Friskoleforeningens hjemmeside:  

Da overenskomstforhandlingerne ikke har ledt t i l  et endeligt resultat, og de 
varslede datoer for strejke og lockout nærmer sig, har forl igsmanden meddelt som 
følger:   
”Forligsmand Mette Christensen har i dag besluttet,  at de varslede 
arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger. Strejke og lockout kan herefter t idl igst 
iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. 
april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at 
forl igsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet 
uden resultat. ”  

Det betyder helt konkret, at den varslede strejke først kan iværksættes fra d. 22. 
april og den varslede lockout fra d. 28. april.  

Undtagelse og løbende orientering 
Der er dog den undtagelse, at forl igsmanden, i nden udløbet af de 2 uger, kan 
erklære forhandlingerne for afsluttet uden resultat, og dermed kan både strejke og 
lockout iværksættes før. Friskolernes Hus informerer løbende om forl igsmandens 
udmeldinger.Friskolernes Hus anbefaler, at man fortsætter med at drive skole, som 
man plejer, og at det kan være hensigtsmæssigt at informere ansatte og forældre 
om konf l iktens udsættelse.  

Det er hermed gjort. Vi tager det roligt ; kommer konflikten, så må vi jo 
få det til at fungere. Det kan jeg sagtens sige, for jeg har ikke selv små 
børn. Det bliver selvfølgelig en logistisk udfordring for mange af jer . 
Men så kan vi heldigvis ånde lettet op, for vuggestue, børnehave og SFO 
har åbent som sædvanligt. 

 

God weekend, Troels 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


