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Så er vi i gang. 

Teaterugen kommer til at gå hurtigt, fornemmer jeg. Der bliver spillet, savet, syet og ikke 

mindst øvet replikker hele dagen. Og sørme om vi ikke også gør det samme i morgen; en 

lørdag. Men eleverne og lærerne har nydt godt af fridagene efter nytår, så nu kommer 

arbejdet. Vi skal jo have 200 skoledage på et år. 

Her ved starten af ragnarok vil det hele se lidt uoverskueligt ud, men det skal nok komme til 

at fungerer i løbet af ugen; med torsdag som den store finale, tror jeg nok… 

I går var der fastelavn på skolen, og det forløb næsten uden skader, med 3 tønder i hallen. 

Der var mange fine udklædte, og elevrådet var strenge men retfærdige dommere, da årets 

bedste udklædte skulle findes.  

Storegruppen med Anne, Birthe og jeg kørte derimod til Musikhuset i Aarhus for at høre 

klassisk musik. Det var et symfoniorkester bestående af unge musikere fra både Danmark og 

Rusland, som spillede Tjajkovskij, Grieg, Mozart, og en mere som jeg ikke kan huske navnet 

på. Det var en stor oplevelse.  

I morges havde vi besøg af Magnus og hans kæreste fra Hald Ege Efterskole. 

Magnus bor i Overlade, og har gået på skolen før. 

De havde med efterskolen besøgt Ghana i Afrika, og vi hørte om den meget spændende tur. 

Der er meget stor forskel på, om du er et barn i Ghana, eller et barn i Danmark. Skolegangen 

er markant anderledes, og mulighederne for at få en uddannelse, og komme videre i livet, 

meget, meget dårligere. Tak fordi I ville fortælle for os. Det gav stof til eftertanke. 

Husk at fortælle jeres børn, at Skolegade ikke er som før, men er nu hovedfærdselsåre 

gennem Overlade. DERFOR ER DEN MARKANT MERE USIKKER, FOR NU KOMMER DER BILER 

FRA BEGGE SIDER, OG NOGLE KØRER RIGTIG HURTIGT.  

Vi har fortalt eleverne det til morgensamling i mandags, men det er vigtigt at gøre børnene 

det klart. 

Husk man kan købe madbilletter til spisning til skolefesten hos mig på kontoret, og nede i 

Brugsen. Jeg er dog ikke så meget på kontoret i denne uge, så Brugsen vil være et mere 

sikkert valg. Husk alle er velkomne. På tirsdag skal vi meddele madleverandøren om hvor 

mange vi bliver, så få jer nu meldt til. Det er selvfølgelig gratis for skolens børn, men jer 

”gamle” må hoste op med en 50er for hver. 



Jeg skal nok give de børn fra skolen, der skal med deres madbillet, men I er som forældre nød 

til at give mig lov. 

 

God weekend til alle.  
  
 


