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Det tegner til at blive en weekend med rigtigt godt vejr. Det vil vi tænke på, når vi, 

dvs. Lene, Lone, Mette, Helle, Lars, Nis og Troels sidder i Kolding og gennemgår 

Friskoleforeningens regnskaber for 2017. Men, der er også andet på programmet, så 

det er altid en oplevelse. Jeg glæder mig allerede. 

Sidste lørdag gik det løs nede i Børnehusets kælder og i haven hos naboen, mm., og 

det er en hel anden oplevelse, at være i kælderen nu, hvor det er muligt at finde 

rundt. Så fint, som det hedder nutildags. Fedt nok, som det hed, da jeg gik i skole. 

Tak til alle jer, der deltog. Hegnet over til naboen er en aftale mellem ham og mig, 

fordi det er meget nemmere for børnene at finde ud af, hvor de må lege, når der er 

et fast hegn, og derudover er det også meget nemmere for naboens hund at finde 

ud af, hvor lufte turen slutter. Vin-vin? 

Som I ved, så er Trine stoppet, og bestyrelsen og personalet har i samarbejde fundet 

en afløser til SFOén. Vi har ansat pædagog Lene Gravesen, som har erfaring med 

SFO fra LBOén på Vester Hornum skole. Lene kan allerede starte på mandag, og det 

er vi rigtig glade for. Velkommen her hos os, Lene. 

Seks friske piger, (det kalder 

mødre sig nutildags), hoppede 

på en bus med 46 skolebørn, 

og tog til Moesgaard i 

torsdags. Det kom der en 

rigtig god dag ud af, kan jeg 

forstå. Tak for det. Det må 

danne præcedens, og tak til 

støtteforeningen for bidrag til 

busturen.  



Mens ungerne var i Aarhus, var lærerne samlet i et lille sommerhus, hvor vi fik 

snakket det år, der næsten allerede er gået, og det kommende skoleår. Der vil være 

nogle ændringer, selvfølgelig, men der vil i det kommende år være meget, som 

allerede kører godt, og som vi fortsætter med. Generelt kan jeg sige, at vi bibeholder 

strukturen med de 3 grupper; Lillegruppen, Lillemellem og Storemellem. 

Lillegruppen kommer til at bestå af 0-3 klasse, men de deles i to hold, med ca. 10 

elever på hvert hold, og hver sin lærer. Lillemellem er 4. og 5. klasse, mens 

Storemellem er 7. og 8. klasse.  

Vi er ved at lægge sidste hånd på fagfordelingen, så derfor må I vente lidt med at få 

placeret lærerne, men jeg kan sige, at der ikke kommer revolutionerende 

ændringer. 

Så er Lille og Lillemellem på lejrskole tirsdag og onsdag i næste uge. Det er igen Over 

Koen i Hvalpsund, der kalder, og det bliver godt vejr!  

Torsdag er Kr. Himmelfartsdag, og fredag fridag, så vi mødes igen mandag d.14. maj. 

 

God weekend til alle. 

Hilsen Troels 

 

 

 


