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En helt igennem kedelig uge har endelig sluppet sit tag; ungerne er måske blevet lidt 

klogere, og vi ansatte fik vores løn. Det var så den uge, som sikkert snart går i 

glemmebogen.  

Der var selvfølgelig lige det, at mandag var den første december dag på skolen, så vi 

trak gaver til de heldige elever til morgensamling, og læste de første kapitler i 

Vitellos jul. 

Der var også blevet arbejdet i elevrådet med en skolemælksordning, som vi håber 

mange vil melde sig til. 

Det var også den uge, hvor Lars stolt viste en meget flot bundet adventskrans frem. 

Det viste sig, at han havde købt en til at binde den, men det er alt forladt, for flot er 

den. 

Det var også ugen, hvor skolelederen havde fundet nogle gratis bøger på nettet om 

Asger Jorn fra Silkeborg museum, og havde bestil et klassesæt med 25 eksemplarer 

til lillegruppen. 

Med posten kom der 9 kæmpe kasser med i alt 225 bøger.  

Det var også ugen, hvor Julia og Lauge hver sin dag spillede til morgensang. 

Det var også ugen, hvor mad holdet ikke havde brændt kager på. De lavede 

risalamande, og havregrynskugler. 

Men ellers skete der ikke noget, så vi glæder os til de næste uger her op til jul. 

 

 



Billedet herunder har ikke så meget med december og jul at gøre, men bare et vidne 

om at solhverv er på vej med lyse tider i vente. Det er rart at vide, at det vender om 

kort tid, og går mod lyse tider, hvor man bare kan sidde i græsset… 

 

 

På mandag starter en ny familie på skolen. Det er Lene og Niels Hylleberg med 

børnene Thea i Lillegruppen (2.kl.) og Marie i Storemellem. (5.kl.) I skal være 

velkomne på skolen, og I er allerede kommet på rengøringslisten, kan jeg se. I 

kender jo stedet fra før det blev til friskole, nu bare med rengøring… 

 

God weekend til alle 

Hilsen Troels 


