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En helt almindelig skoleuge tager sin afslutning. Der har været travlt, som altid, men 

ellers kommer vi ingen vegne. Ud af vores komfort zone, som det så fint hedder i 

konsulentkredse. Det sprog kan man godt blive lidt træt af, men det, at vi som 

menneske bliver presset ud over den streg, hvor vi ellers altid befinder os på den 

sikre side, tror jeg er sundt, bare man ikke altid befinder sig der. 

Meget apropos det med komfortzoner. Herunder er linket et partsindlæg fra Uffe 

Rostrup, Frie Skolers Lærerforening. 

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/friskolelaerere-i-aabent-brev-til-sophie-loehde-vi-har-

slaekket-paa-vores-krav-nu-maa-du-ogsaa#.WtCaei0NWRc.email 

Jeg vil lige understrege, at artiklen ikke nødvendigvis afspejler mine eller 

bestyrelsens holdninger til ok18. Det er blot til orientering. 

 

Næste uge bliver en uge inden for komfortzonen, tror jeg, med mindre 

generalforsamlingen på mandag, og fællesspisningen på torsdag tager en 

spændende drejning. Kom og vær med. 

 

Som I ved, så skal vi have ansat en ny pædagog i SFOén, og stillinger er slået op. Til i 

dag har vi fået 60 ansøgere, så mon ikke vi finder et menneske, som passer ind her 

hos os. Ansøgningsfristen er d. 20. april. 

Lone går jo på barsel, når babyen er stor nok. 

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/friskolelaerere-i-aabent-brev-til-sophie-loehde-vi-har-slaekket-paa-vores-krav-nu-maa-du-ogsaa#.WtCaei0NWRc.email
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/friskolelaerere-i-aabent-brev-til-sophie-loehde-vi-har-slaekket-paa-vores-krav-nu-maa-du-ogsaa#.WtCaei0NWRc.email


Mere specifikt bliver det mandag d. 18. juni. Så er hun tilbage igen primo-ultimo 

maj. Vi skal jo i den forbindelse se os om efter en barselsvikar, så den stilling bliver 

snarest slået op. Overordnet set bliver skolelederen også afdelingsleder i den 

periode, hvor Lone er på barsel, men bare rolig. Jeg kommer ikke til at stå for den 

daglige planlægning, disse opgaver bliver fordelt blandt det øvrige personale i 

Børnehuset.  

 

Jeg ved godt, at denne John Deere ikke har en dyt med den foregående tekst at 

gøre, jeg synes bare den er så fin, at den måtte med. Tak til Nikolaj og familie; den 

smagte godt. 

God weekend, Troels 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


