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Ugen startede med generalforsamling, og det er altid spændende. Det er jo vores 

årlige ”eftersyn”, og derfor er det vigtigt, at rigtig mange dukker op. 

Det var ikke helt tilfældet i mandags, og det skal vi have ændret på. En skole som 

vores kan kun eksistere, hvis I forældre er aktive. Derfor er deltagelse til den årlige 

generalforsamling at største vigtighed. Hvis det engagement, der har været det 

bærende i opstarten, ikke fortsætter, så bliver det en lille lukket kreds af forældre, 

der styrer skibet. Det vil være en meget kedelig udvikling. Ja- vi er kommet godt fra 

start, og ja ungerne har det godt, og ja, der er mange forældre, der yder en stor 

indsats, men den demokratiske overbygning, en generalforsamling er, skal være 

vores fælles dna. Elin, vores tilsynsførende, var inde på det til generalforsamlingen; 

hun skal undersøge for staten, om vi underviser eleverne i at tage del i, og leve i et 

demokratisk samfund. Den bedste lærer er som bekendt forældrene, så derfor har vi 

forældre en forpligtigelse over for vores børn, i at vise dem vejen, og være et godt 

eksempel. Et demokrati lever kun, hvis vi vil det, og arbejder for det.  

Den kommende uge bliver lidt anderledes. 

Vi har to lærere, som skal på danskkursus. Det er et læsevejlederkursus i 

Friskoleforeningens regi. Anne og Birthe er derfor ikke på skolen mandag, tirsdag og 

onsdag. Så kommer Simon som vikar. Vi følger skemaet, men der bliver selvfølgelig 

nogle ændringer på lærersiden. Sådan er det, når lærerinderne skal ud af huset.  

Torsdag overtager seks friske mødre alle eleverne, og tager til Moesgaard. Se den 

vedhæftede plan Pernille har lavet. Alle møder til sædvanlig tid, og bussen kører 

kl.8.20. Er hjemme igen kl. 15.30-ca. Det bliver en kanon tur; jeg er helt misundelig. 

Vi ansatte skal planlægge næste skoleår, ud fra hvad vi har gjort os af erfaringer 



indtil videre. Lærerne ved ikke hvor det foregår. Det får de først at vide torsdag 

morgen, via mail. God køretur… 

Fredag er jo fridag; St Bededag både for børnehuset og skolen.  

Onsdag i næste uge indkalder vi de ansøgere vi har udtaget til samtaler i SFOén. 

Det bliver spændende. Der deltager folk fra bestyrelsen, skolen, og alle 

medarbejdere i børnehuset. Det glæder jeg mig til at fortælle mere om, når vi når så 

langt. 

Nu når lockouten er udskudt 14 dage, så er vi heldige, for kommer den, så får det 

ikke indflydelse på lejrskolen til Overkoen for Lillegruppen og Lillemellem d.8-9 maj. 

I fald den kommer, bliver det d. 12. maj. 

Så er der 22 dage til vores lejrskole til Møgelø med Lillemellem og Storemellem. 

Mon lockouten kan stå på i 22 dage? Vi satser på at konflikten er overstået før, og 

derfor er der også intro for forældrene tirsdag d. 1.maj.  

Her i næste weekend er der arbejdslørdag, og det tegner til godt vejr. Hvis der skulle 

opstå nogle problemer… 

 

… så kan I altid få et par gode råd 

fra Lillemellem, der har gang i et 

par projekter ude i skolegården 

her i dag. De kan godt få noget 

fra hånden.  

Mon det er det samme med de 

proff. håndværkere bagved? De 

er allerede færdige med 1/3 af 

den ene tagside. 

 

 

 

D 5-6 maj tager Børnehusets personale, og Troels, godt flankeret af 

bestyrelsesmedlemmerne Nis og Lars, til årsmøde i friskoleforeningen.  



Birthe vil gerne, hvis børnene bliver smurt ind i solcreme hjemmefra. Vi har i dag 

fået en hel pose solcreme fra Heidi, som vi kan supplere med. Tak for det Heidi.  

 

God weekend, Troels 

 

  

 

 

 



 

Skolehjem samtaler  

 

Til forældre og elever i Lillemellem.  

Der afholdes skolehjem samtaler torsdag d. 24/5. Samtalen foregår i elevernes klasselokale. 

Samtalerne vil have en varighed 15 minutter og omdrejningspunktet for samtalen er faglighed, 

social trivsel og udvikling. I er naturligvis velkomne til individuelt at bytte tider med andre 

forældrepar, men vi vil gerne orienteres herom, af hensyn til rækkefølgen af samtaler.  

Sidste tilmeldingsfrist er fredag d. 18/5.  

Med venlig hilsen,  

Lone og Jakob. 

 

Tidspunkter for skolehjem samtaler:  

13.45 - 14.00 Casper B 

14.00 - 14.15 Niklas 

14.15 - 14.30 Tanja 

14.30 - 14.45 Torbjørn 

14.45 - 15.00 Lasse  

15.00 - 15.15 Pause 

15.15 - 15.30 Cecilie 

15.30 - 15.45 Daniel 

15.45 – 16.00 Kristoffer 

16.00 – 16.15 Jeppe 

16.15 – 16.30 Kasper N 

16.30 – 16.45 Pause 

16.45 – 17.00 Rasmus 

17.00 - 17.15 Gustav 

17.15 - 17.30 Lauge 

17.30 - 17.45 Malthe 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi deltager (ja) ______________  (nej) _______________ (kl) _________________________ 

Navn på elev __________________________________________________________________ 



 

 

Forældrearrangeret tur til 
Moesgaard Museum 
 
Kære forældre til børn i lillegruppen, lillemellem og storegruppen 
 
Ifm. at Overlade Friskole afholder pædagogisk dag torsdag den 26. 
april 2018 er forældregruppen bedt om at overtage 
undervisningen, og derfor er der arrangeret tur til Moesgaard 
Museum for friskolens elever.  
 
De deltagende forældre er: 

• Pernille Dalgaard Hansen – tlf.: 25 33 76 52 

• Minna Hansen – tlf.: 21 23 42 02 

• Irla Lemvig – tlf.: 21 35 83 84 

• Sanne Nordborg Hougaard – tlf.: 42 67 57 26 

• Sanne Mellergaard Sørensen – tlf.: 21 63 43 90 

• Jeanette Hinz-Berg Johannesen – tlf.: 40 59 75 43 

 
Dagens program: 
Kl. 08:15 Fælles afgang fra friskolens parkeringsplads i bus 
Kl. 10:00 Ankomst Moesgaard Museum  
Kl. 10:15 Rundtur i udstillingerne  
Kl. 11:15 Gruppeopdelt rundvisning 

• Lillegruppen: ”De første indvandrere” 
Læs mere: https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/de-forste-indvandrere  

• Lillemellem: ”Solens folk” 
Læs mere: https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/solens-folk  

• Storemellem: ”Mosens ofre” 
Læs mere: https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/mosens-ofre  

Kl. 12:15 Frokost  
Kl. 12:45 Rundtur i udstillingerne  
Kl. 14:00 Afgang fra Moesgaard Museum i bus 
Kl. 15:30 Ankomst Overlade Friskole 
 
Praktiske oplysninger: 

• Eleverne medbringer selv madpakke og drikkevarer til dagen i en lille rygsæk 

• Overtøj og tasker stilles i museets garderobe i kælderetagen, der må ikke medtages tasker, overtøj, mad og 
drikkevarer i udstillingerne 

• Der er mulighed for at låse værdigenstande, overtøj og tasker inde i et garderobeskab mod betaling, dette koster 
10 kr. 

• Der må ikke fotograferes med blitz i udstillingerne 

• Man færdes stille og roligt på museets område 

• Af sikkerhedshensyn skal besøgende færdes i grupper med mindst én voksen 

 
Vi skal huske at nævne, at bussen denne dag er sponsoreret af  
 

Vi glæder os til en spændende og lærerig tur til Moesgaard Museum sammen med jeres børn 

https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/de-forste-indvandrere
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/solens-folk
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/mosens-ofre


 

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 

 

 


