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Sådan ser den ud, den nye bus. Bestyrelsen valgte at opgradere vores nuværende 

busordning med en lidt mere bus agtig bus. Om den ender med at hedde 

”Æblekassen” er stadig uvis, men forslag modtages. Måske var det en opgave for 

elevrådet at udvælge et navn, hvis der kommer flere forslag i spil? 

Der kan være 19 passagerer ombord, og som I kan se på næste billede, er der 3-

punktsseler, så selv børnestole kan fæstes. Alle sæderne kan forholdsvis let flyttes 

rundt eller fjernes, så den er ret fleksibel. Det betyder, at vores nuværende grupper 

kan komme på tur uden vi skal belemre forældre (stor tak til jer, der har kørt elever 

fra Herodes til Pilatus)eller Løgstør Taxi. 



Vi er i sagens natur nød til at lave 

ruten om, og der er allerede flere 

forslag i spil. Kom gerne med 

forslag, for vi har endnu ikke lagt 

os fast på en endelig plan. 

Det er selvfølgelig ikke gratis at 

købe bus, og de faste 

omkostninger er store, men vi 

håber, at en udvidet busordning 

er med til at sikre vores skole og 

Børnehus på langt sigt. Vi arbejde 

på et tidspunkt med en plan om 

at leje, men det viste sig at være 

ret dyrt.  

Det bliver Holger, der bliver fast 

chauffør, med Lars og 

undertegnede som vikarer. Vi ved 

endnu ikke hvornår den træder i 

tjeneste, den skal først betales 

”fri”, så den kan køre for en 

friskole. 

Der har være arbejdet på at etablere en ”rigtig” skolefest. Det er oplagt at bruge 

vores dramastykke som udgangspunkt. Nu er det så besluttet, at festen starter 

torsdag d. 7. marts kl. 17.00 med fællesspisning. Alle er velkomne. Man skal bare 

melde sig til, hvis man vil spise med. Der kommer mad udefra, som voksne betaler 

50 kr. for, mens børn fra skolen og børnehus er gratis. Fællesspisningen er et tilbud; 

er man til teater uden mad, så kommer man bare til kl.18.30. Det er selvfølgelig 

gratis at se stykket. Her er alle også velkomne fra nær og fjern. Derefter kl. 18.30 

begynder teaterforestillingen, og når den er slut ved en 19:15-19:30 tiden, så er der 

underholdning og diskotek i fællessalen, mens der er kaffe og kagebord i hallen. 

Man medbringer selv kage til et fælles kagebord. Kl. 20:45 er der afslutning og fælles 

oprydning.   

I skrivende stund har de sidste elever lige forladt skolen, hvor Storegruppen kl.14.00 

skulle aflevere deres årsopgave til Anne. De har i en hel uge ikke haft normale timer 



med undervisning, men har med Anne som vejleder skulle arbejde alene med et 

delvist selvbestemt emne. Tirsdag d. 26. og onsdag d. 27. marts fremlægger 

eleverne deres opgaver for forældre og andre interesserede. Håber mange vil 

benytte sig af det. 

 

God weekend og god ferie til de af jer, der har det. 

Troels 

 

 

 

 


