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Så er vi godt i gang igen, og dagene flyver afsted. Kalenderen er fyldt med 

spændende aftaler og opbyggelige møder. Så vidt så godt. 

Men i slutningen af børnenes juleferie var 

repræsentanter fra bestyrelsen og undertegnede troppet 

op til en ansættelsessamtale med Simon. 

Hvem er så Simon og hvad skal han lave på vores skole?  

Simon er udannet lærer fra Ålborg i 2016, og har 

arbejdet siden da på Vesthimmerlands Natur Friskole, 

men da skolen i Strandby lukkede her omkring 

efterårsferien, så kontaktede jeg ham for at høre om 

hans fremtidsplaner evt. kunne sammentænkes med en anden friskole i 

Vesthimmerland. Det førte til, at vi ansatte Simon som lærer her på skolen fra d. 1. 

februar. Simons fag matcher meget godt de fag, som vi i den kommende tid har 

svært ved at få dækket, samtidig med at vi er blevet flere elever, så derfor tænkte vi, 

at det godt kunne blive nu. Jeg vil ikke skrive så meget mere om Simon; han kan selv 

præsenterer sig her i et fredagsbrev, men blot sige, at der i den forbindelse 

selvfølgelig vil blive nogle skemamæssige ændringer fra 1. februar. Vi glæder os alle 

sammen til at lære Simon bedre at kende; jeg synes næsten allerede har er en del af 

skolen. 

Af ting vi skal huske, er at 0-2 klasse skal til bolddag i Ålestrup idrætscenter d. 24. 

januar fra 9.00 til 12.30.Husk idrætstøj og en god stor madpakke. Er der blandt 

forældrene nogen, der kunne tænke sig at køre nogle elever derover, så hold jer 



endelig ikke tilbage. Faktisk er det, også for voksne, en rigtig god dag, som bliver 

arrangeret i regi af De himmerlandske Friskoler. 

På tirsdag tager personalet og de bestyrelsesmedlemmer der vil, til inspirationsdag 

på Hvilsted Friskole. Det er eftermiddag/ aften, så det får ingen indflydelse på børne. 

Det var det arrangement vi stod for sidste år. 

Onsdag er der bestyrelsesmøde, og det er spændende at tage hul på et nyt år. Der 

er mange bolde i luften. Vi snakker om at købe en minibus til 18-20 elever, som kan 

være med til at opretholde, og måske udbygge elevgrundlaget. Det er svært at 

matche vores nuværende Æblekasse, som vi jo fik foræret. Der er desværre ingen 

tegn i sol og måne på at det samme vil ske igen. Ikke så vidt jeg ved.  

Der har været, og der kommer også i den nære fremtid, mange vikarer på skolen. 

Vi prøver så vidt det kan lade sig gøre at dække hinanden ind, men der er et 

sammenfald af særlige feriefridage og kurser lige nu. Håber det går.  

 

Kan I alle have en god weekend. 

Troels 

 


