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Så blev den endelig køreklar, nu med Børnehuset på siden også. Det er med stor beklagelse, 

at vi i vores iver for at få køretøjet på gaden så hurtigt som muligt, havde overset den ”lille” 

detalje. Men nu skulle den så være klar, så vi fra på mandag kører efter den nye køreplan 

igen. Det betyder, at de elever, der i denne uge måtte se langt efter bussen, nu kan køre 

med igen. 

 

Der er rift om bussen. Birthe har allerede booket til to ture med Lillegruppen; Kongernes 

Jelling og Farm og Fun i Albæk i Nordjylland. Det er jo to gode ture, men problemet er, at 

det er på samme dag turene skal foregå. Så må vi nok sige, at så er en Mercedes med 

fartskriver og hastighedsblokering nok ikke det rette valg, men en større helikopter ville nok 

være bedre. Det holder vores budget desværre nok ikke til. 



 

Af andre nye tiltag, kan jeg sige, at skolelederen har lånt en kaffemaskine gratis et år, men 

helt for vores blå øjnes skyld låner firmaet os den ikke, for vi skal betale for vedligehold. Det 

var mildest talt en stor overraskelse, da firmaet ringede og fortalte, at nu ville der dukke en 

montør op og installere maskinen. Jeg havde på det tidspunkt allerede gjort klar på 

køkkenbordet i personalestuen under 

vægskabene, så da montøren bakkede 

hen til døren og fandt sin sækkevogn 

frem, blev jeg for alvor nervøs. Jeg 

havde forestillet mig en fiks lille sag, 

der fint kunne stå under skabene, i 

stedet blev jeg præsenteret for en 

maskine på størrelse med vores 

køleskab. Den skulle tilsluttes vand, og 

derudover medbragte montøren en 

større kalkfjernerflaske der også lige 

skulle monteres et eller andet sted.  

Så nu er køleskabet stillet ud på gulvet, 

og der står den så, kaffemaskinen. Jeg 

vil gerne opfordre jer forældre og 

andre med gang på skolen om at tage 

en kop et eller andet af det overflødighedshorn af 

forskellige produkter den tilbyder, for ellers synes jeg 

det er lidt pinligt med en kaffemaskine beregnet til en 

større arbejdsplads på vores lille skole. 

Men i går aftes var folkene omkring Overlade Friskole 

og Børnehus samlet til en lille komsammen. Det er rart 

at kunne vise vores taknemlighed over for de mange 

der lægger en stor arbejdsindsats i at få hele stedet til 

at fungere. Nis fortalte, at uden den store opbakning 

og støtte fra alle de forskellige grupper omkring skolen 

og børnehus, var vi ikke på landkortet i dag. Så enkelt 

er det. Næste år husker vi også at invitere Børnehusets 

forældreråd. Så kan vi måske få brugt kaffeautomaten 

ved den lejlighed. 

God weekend. 

Troels 
  

 

 



 

 


