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Nu har vi fået bus, og så skal man også have en busplan. Den har Pernille lavet hele 

to udkast til, og Holger har valgt det ene. Der vil komme nogle småændringer, som 

sig hør og bør; der har allerede sneget sig nogle ind, som I kan se på den 

vedhæftede plan, men nu prøver vi denne af i praksis. Det har, som man også kan se 

af planen, været nødvendigt, at lave to ture morgen og aften. I sidste fredagsbrev 

skrev jeg følgende: 

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.  

Vi har allerede været nødt til at finpudse beslutningen sådan, at denne sætning 

tages ud: Elever fra 0. til 3. klasse der ønsker transport, skal være tilmeldt SFO-

morgen og eftermiddag. Det betyder at elever, der går i 0-3. klasse ikke behøver at 

være tilknyttet SFO. Men det forudsættes, at de er i stand til at være på skolen uden 

voksenopsyn; det tror jeg alle vil være enige i.  

Jeg skrev også, at alle interesserede skulle henvende sig. Måske er der nogle af jer, 

der godt vil gøre brug af tilbuddet, men tænker, at der ikke er plads. Jeg vil gerne 

have, at I kontakter mig, så jeg kan få et overblik over hvor mange, det kunne tænke 

sig at deltage i ordningen. Ellers kan vi ikke handle på det. 

Torsdag d. første oktober, altså på torsdag, har vi åben skole, og det vil være en god 

anledning til at få lavet lidt om på hverdagen. Derfor har Anne, Holger og jeg tænkt 

at lave undervisning med de store elever torsdag eftermiddag. Eleverne møder ind 



 

 

kl. 12.00, og er her til 17.00. Vi slutter dagen med morgensamling, og ellers er der 

undervisning på plakaten, som man er velkommen til at komme og se. Det gælder 

alle. 

 

 

Her er et link til Friskoleforeningens hjemmeside om dagen. 

https://www.friskoler.dk/kampagner/aaben-skole/kampagnematerialer/ 

 

Kan I have en god weekend. 

Hilsen Troels 
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