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Stor ros til Støtteforeningen for et godt arrangement i går. Der er mange, der har 

brugt timer (læs:) mange timer på julemarkedet, og det var en flot start. Det ser ud 

til, at Støtteforeningen har fået mod på mere, så det bliver gentaget til næste år. Så 

kan man bruge de lange mørke vinteraftener på at produktudvikle på ideen, men jeg 

tror I har fat i noget rigtigt her.  

 



Fra skolens side tror vi så meget på ideen, at vi i sidste øjeblik hægtede os på med et 

lille, men for de involverede, meget vigtigt arrangement. Vi havde nemlig inviteret 

de fire børnehavebørn, der til sommer skal starte i skole. Der var altså 

indskrivningsdag i lillegruppens legerum/SFO-lokale. (Forældrene måtte også gerne 

komme med). Det var meget formelt, som sådan noget jo skal være, for det er 

vigtigt at fejre vores overgange fra noget kendt til noget nyt og spændende, men 

også en lille smule, 

måske kun 

lillebittesmule farligt.   

Det kan man nu ikke 

se på billederne. De 

kommende skolebørn 

havde godt før set 

deres lærer Birthe, og 

så nu ikke særlig 

forskrækkede ud. Alle 

har sin egen side i 

Den store 

Indskrivningsbog; 

skrev sit navn og tegnede en tegning deri. Så fik Lene P taget billeder af børnene, og 

det blev limet ind på barnets side. Lene G sagde farvel til børnehavetiden, og Birthe 

fortalte, hvordan overgangen fra børnehave til skole kommer til at foregå.   

Som jeg har skrevet før, så er forældre og andre meget velkomne til at tage med i 

Den Gamle By i Århus 

mandag d. 17. 

december. Vi har 

bestilt en 

dobbeltdækker, så der 

er plads til alle, der vil. 

Der er afgang fra 

skolen efter en kort 

morgensamling kl. 

8.30. Vi er hjemme 

igen ca. 15.30. SFOen 

er åben på det 



tidspunkt. Husk også at vi gerne vil have hjælpere til julemadlavningen til den store 

julefrokost onsdag d. 19. december. Selve frokosten begynder kl.11, og slutter 

12.30, så vi kan nå at rydde op bagefter.  

Den sidste dag i efterårsmånederne er langsomt ved at rinde ud, godt for det, fordi 

der er nogle børn, der er lidt matte efter gårsdagens eskapader. 

God weekend, Troels 


