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Tirsdag onsdag og torsdag har vi været heldige at få to praktikanter på besøg. Det 

skrev jeg også sidste år i fredagsbrevet, og begge år er det HF-studerende fra Aars, 

der skal ud og mærke dagligdagens hårde realiteter på arbejdsmarkedet. Dog tror 

jeg ikke det lykkedes os at skræmme de to praktikanter over i en anden faglig 

løbebane, for den ene, Karoline, skriver følgende. 

Hej Troels, og alle de andre søde lærere på Overlade. 
 
Jeg vil gerne sige tusind tak for et godt praktikforløb, det har virkelig været en fornøjelse at 
møde jer alle. Praktikforløbet har lært mig meget, og det vil jeg tage med mig videre.  
Håber vi ses igen engang :)) 
 
Knus Karoline 
 

Den anden praktikant, Michael, var god til at tonse rundt med ungerne ude på 
multibanen, eller i hallen. Han var også god til at snakke med eleverne i timerne 
fortalte Jesper. Håber det var fagligt relateret! 
 
 
 

Storegruppen arbejder i dag, og næste uge med årsopgaver. Det er en større skriftlig 

opgave, hvor eleverne får tid til at gå i dybden med et selvvalgt fagligt emne ud fra 

et lærervalgt overemne, som i år er udviklingshistorie. Det er en individuel opgave, 

og forældrene har mulighed for at komme på skolen, når opgaven skal fremlægges. 

Det vil jeg gerne opfordre til, hvis man har mulighed for det. Det giver en anden, og 

måske lidt mere intens stemning, når tilhøreskaren ikke kun er de ”gamle lærere”. 



Torsdag i uge 9 er der fastelavn her på skolen. Vi starter op om morgenen som en 

helt almindelig dag med morgensamling og undervisning, men efter frugtpausen og 

resten af dagen står der fastelavn på tapetet. 

Fredag, dagen efter, starter Rejsen til Jakobs by, vores hjemmelavede dramastykke, 

og husk nu, at lørdag også er skoledag. I dagene i anderledes uger, som nu her i 

dramaugen, er der undervisning til kl. 13.00. Der kan selvfølgelig være nogle 

særaftaler med elever, der skal blive og øve, eller male, men det får I forældre 

besked om, hvis det bliver tilfældet. 

 I næste uge er der et lille særudvalg med repræsentanter fra Støtteforeningen, 

bestyrelsen og undertegnede, der vil lægge lidt struktur ned over den del af 

skolefesten, der ikke har med dramastykket at gøre. Det skal I nok få mere at vide 

om. 

Hav´en god weekend. 

Troels 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


