
Fredagsbrev d. 25-5-2018 

 

Først her i brevet vil jeg gerne spørge jer forældre, om I kan hjælpe os på næste 

fredag. Der er idrætsstævne arrangeret af De Himmerlandske Friskoler. 

0-4. klasse skal med Birthe og Jakob til Hanherred Efterskole fra kl. 9-13 Der er 25 

elever. Og så skal Anne med 6-8. klasse til Himmerlandscentrets Idrætsefterskole i 

Haverslev. De bliver 15 stk. Det er også mellem kl.9-13. 

Hvis vi kører fra skolen kl. 8.15, så passer det fint. 

Jeg ved godt, at det er med kort varsel, og jeg ved også, at det er mange elever, der 

skal køres, men da det er to forskellige steder idrætsstævnet foregår, så bliver det 

ret dyrt med to lejede busser. Giv mig venligst besked senest onsdag i næste uge, 

hvis I kan være med. 

I går eftermiddags havde vi inviteret 

barselsvikaransøgerne til en generel 

orientering om stillingen; friskolen i 

almindelighed og børnehuset i 

særdeleshed. Personalet var mødt 

talstærkt op, sammen med 

Pernille fra bestyrelsen, men 

til gengæld var der kun 3 

fremmødte. Lidt underligt, 

når så mange sender 

ansøgninger. Måske 

er mange ikke reelt 

interesserede, men 

lovgivningen 



betinger det. Det er et administrativt bøvl for os, men nu ved vi i hvert fald, at de 

fremmødte er interesseret. Så må vi se, om de sender en ansøgning. 

I denne tid har 

der sneget sig 

et nyt fag ind 

på 

skoleskemaet. 

Det hedder 

”Påsmøring af 

solcreme” 

Heldigvis er 

faget til dels 

sæsonafhænig, 

så vi ser frem til 

vinterens 

komme med 

længsel. 

 

Næste uge bliver en ganske almindelig uge, men allerede søndag tager vi til Møgelø 

med Lillemellem og Storemellem. Jeg tager bilen, så vi kan få forsyninger frem, men 

det er også rart at have en bil, hvis der skulle ske noget. Ellers går turen herfra og til 

Hobro med bil, og derfra med tog til Laven station. Herfra er der ca. 10-15 kilometer 

til Møgelø, men det klarer de nok. Husk madpakker. 

Vi er hjemme igen torsdag eftermiddag. Elever og lærere har fri fredag. 

Michelle og Christian stopper på skolen i dag. Det har været besluttet fra 

forældrenes side, at børnene skulle skifte skole fra sommerferien, men vi så to børn, 

som ikke rigtigt kan være i det limbo som tiden fra nu og til sommerferien skaber for 

dem. Derfor starter de på Hornum skole fra på mandag.  Vi vil alle her fra skolen 

ønske jer to unger held og lykke på den nye skole.  

Lone kan ikke forstå hvor elevernes ladere er henne. Skulle der ske, at der putter sig 

nogle hjemme under sengene eller i fuglebadet, så tag dem endelig med herop igen. 

Torsdag d. 7. juni er der ansættelsessamtaler med Lones barselsvikar. 



Fredag d. 8. holder vi åbent hus. Se mere i det vedhæftede link. 

Kan I have en god weekend.  

Troels 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERLADE FRISKOLE OG BØRNEHUS 
 

har plads til endnu flere børn og holder derfor åbent hus for alle interesserede 
 

Fredag den 8. juni 2018 

Kl. 16:00-18:00 
 

Kom og se vores børnehus og skole, få en snak med personalet og bestyrelsen og 
spørg os, hvad vi mener med  

 

Tryghed og trivsel i leg og læring 
 

Kl. 16:00: Fælles velkomst v/skoleleder Troels Bergholt og bestyrelsesformand Nis 
Virenfeldt. Efterfølgende er der mulighed for fremvisning af Overlade Friskole og 

Børnehus’ lokaler og faciliteter. 
 
 

Overlade Friskole og Børnehus er værter ved en øl/vand samt lidt godt fra grillen.  
 

Vi glæder os til at byde jer alle velkommen  
 

Vuggestue: 0-3 år Friskole: 0.-9. klasse 
Børnehave: 3-6 år SFO: 0.-3. klasse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overlade Friskole og Børnehus • Skolegade 7, Overlade • 9670 Løgstør 


