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En uge, hvor jeg har tilbragt 7,4 timer på skolebænken hver dag. Så bliver det ikke 

meget værre. Godt jeg ikke er nødt til det hver uge. De stakkels unger, tænker jeg. 

Vi har været på kursus, Holger, Lars og jeg. De to andre i sidste og forrige uger. Nu er 

vi klar til at køre bus. Det var vi også før, vil jeg mene, men nu er formalia i orden. 

EU-kvalifikationsbevis hedder det. Det sjoveste var nu glatførebanen i torsdags i 

Løgstør. Sjovt at vende rundt som en snurretop med en stor lastbil med 10 tons 

vægt på ladet. Så er det prøvet af; nu behøver vi ikke at gøre det med elever i 

bussen. 

 



På personale siden har Lone i dag fortalt mig, at hun stopper her hos os, når barslen 

og ferien er forbi. Hendes mand skal forflyttes fra Skive til Oksbøl kaserne. Det var 

ifølge Lone ikke nogen let beslutning, men hensynet til mandens karriere og 

arbejdstid afgjorde valget. Blev han i Skive, ville han få 3-ugers vagter ved grænsen 

med 14 dage hjemme. Det kunne de ikke forene med en tilværelse med en lille ny. 

Vi skal ud og kikke os om efter en ny afdelingsleder her i foråret. I må gerne allerede 

prikke egnede emner på skulderen hvis I kender nogen; men stillingen bliver opslået 

på ordinær vis, så kan alle ansøge. Det samme gælder for Annes barselsvikar.  

Efter påske kommer Simon D. tilbage. Det går fremad med foden, siger han, så vi er 

fortrøstningsfulde. Stor tak til Simon N, som sprang til. Han kommer og hjælper der, 

hvor Simon D. endnu ikke kan undervise. 

Jakob skal på sidste del at matematikvejlederkurset onsdag til fredag i ugen efter 

påske.  

Kan I have en god weekend og god påske. 

Hilsen Troels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


