
 

 

 

 

 

 

 Nu har vi fået bus; læs bil, men med plads til seks elever og Holger. Ja, Holger vil 

gerne udvide sit repertoire fra guitarnumre til nu også at bestå af et fast greb i rattet 

på en Peugeot Partner årgang 2005. Det er vi naturligvis glade for, men straks 

melder spørgsmålet sig: Hvem må køre med, og hvornår. Vi har nu fire elever fra 

Strandby, og bilen blev anskaffet primært til at hente dem. De har ca. 9 km, så de 

fleste vil sikkert være enige i det argument, men hvem ellers? 

 

Bestyrelsen har besluttet at høre jer forældre om hvem der kunne være interesseret 

i kørsel ud over eleverne fra Strandby. 

Vi har i første omgang taget udgangspunkt i denne beskrivelse: 

Vi bruger de samme afstandskriterier for fri befordring som Vesthimmerlands 

Kommune: 

0-3 kl.: 2,5 km. 



4-6 kl.: 6 km. 

7-9 kl.: 7 km. 

Hvis der er plads i bussen, kan man ved at betale 150 kr./md. få plads. 

Det er muligt at købe et ”vinterkort” Det koster også 150 kr. /md., og gælder fra 

efterårsferien til påskeferien. 

Elever fra 0. til 3. klasse der ønsker transport, skal være tilmeldt SFO-morgen og 

eftermiddag, og elever fra 4.-9. kl. skal kunne være på skolen uden voksenopsyn. 

Dette vurderes af skolelederen. Er I interesseret, kontakt Pernille. Hun er, sammen 

med Holger, vores nye busudvalg. Vi sætter en køreplan sammen, så snart vi får 

overblik. 

Vores middelalderuge 

startede med Pernilles 

fortælling om hvorfor de 

kristne katolikker 

vandrede på 

pilgrimsruterne i 

middelalderen, og 

hvordan det kan være, at 

også de protestantiske 

kristne i dag vandrer ad 

de samme stier mod 

Santiago de Compostella. 

Så blev der lavet 

middelalder mad, skrevet 

teaterstykke, fortalt om 

baggrunden for 

pilgrimsvandringer; de 

syv pilgrimsord, og lavet 

musik. Fredag slutter 

traditionen tro med 

skolernes motionsdag. Vejret er med os i dag.  Dagen sluttede med et lille indblik i 

musikværkstedets arbejde med middelaldermusik. Se det på forældre FB. 



Til slut er der kun at ønske alle en god efterårsferie til de der har, og til jer, der ikke 

har, I kan glæde jer over andres lykke. (Kan være en svær disciplin) 

Vi mangler folk til at hjælpe med at tage tagplader ned denne weekend. Se Pernilles 

opslag på FB.  

Troels 

 


