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I går havde vi en meget hyggelig eftermiddag. Vi havde aftalt med Storegruppen, at 

de først skulle møde kl. 12, og så være på skolen til kl. 17.00. Så var der helt 

almindelig undervisning på tapetet, men til forskel fra normaldage, så sluttede 

dagen af med morgensamling. Der kunne så snige sig eventuelle besøgende ind, for 

det var Friskolernes officielle åbent hus-dag. Der kom også besøgende, men de var 

kendt i forvejen. Enten forældre eller bestyrelsesmedlemmer. En enkelt journalist 

tog en masse billeder mens undervisningen foregik, men havde nok lidt svært ved at 

finde motiver af det store publikum. Måske er det bare ikke den her måde, folk har 

lyst til at lære os at kende på. Men hyggeligt var det. 

Nu kommer tiden for skolehjem-samtaler, og husk at melde afbud, hvis noget 

uventet skulle opstå, så man ikke kan komme alligevel. Det er så træls at sidde og 

vente forgæves. Hvis I bytter tider, så er det venligt at meddele lærerne det. 

Lige her i rummet ved siden af, sidder det hårdt arbejdende busudvalg, og finpudser 

æblekassens køreplan. Den håber jeg bliver vedhæftet her. Det lovede jeg også 

sidste fredag, men denne gang tror jeg mere på det. I fredags opdagede jeg først 

misæren, da jeg var kommet hjem. Det ser dog ud til, at pladsen i Partneren er 

blevet lidt trang her på det sidste. Det er i sig selv opløftende, så var det en rigtig 

beslutning med det køretøj, men skal vi finde en større? Det ser vi på… 



 

 

 

 

I denne uge, onsdag til fredag, er Jakob på matematikvejlederkursus i Middelfart. 

Det er et kursus under Friskoleforeningen, og der er 3 moduler af 3 dage, som 

afvikles her i foråret og sommer. Det er samme skabelon som det 

læsevejlederkursus Anne næsten er færdig med. Vi har gode erfaringer med disse 

kurser. Der bliver hældt noget på… 

 

Som en tradition, tager vi på juletur i Den Gamle By i Århus mandag d. 17. dec.  

Tirsdag d. 18. laver vi julemad, og onsdag d. 19. laver vi mad og holder julefrokost, 

hvor alle er inviteret. Har man lyst til at deltage i dagene, melder man sig hos mig. Vi 

kan altid bruge ekstra voksne på disse dage. 

Torsdag d. 20. holder vi afslutning på skolen, og derefter går vi i kirke, og har fri efter 

gudstjenesten. I får de nøjagtige tidspunkter senere. 

Skolen starter igen mandag d. 7. januar. 

 

Venlig hilsen Troels 

 

 


