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Vi har brugt bussen meget i denne uge, ikke kun til at hente elever til skole, men 

også lidt rundt i landet. Fårup, Ålbæk, Løgstør og Uhrehøj Plantage. Sidste skoleår 

sluttede vi af med en tur til Livø. Vi havde den også på planen dette år, men vi synes, 

det var for meget, fordi der ikke var plads til flere oplevelser i vores hoveder. Der 

skal vel også lige kunne rummes en sommerferie derinde. 

 

Her er der i hvert fald nogle hoveder, der havde plads til Fårupsommerland. Det var 

min ”gå gruppe” så jeg ved det. Jeg har ikke tal på hvor mange ture i svimlende, 

snurrende og svingende maskiner de fik mig med op i. Godt jeg ikke har sæsonkort… 



Næste uge er sidste uge inden sommerferien, og her er lige nogle få ændringer. 

Onsdag vil lærerne bruge dagen på at få ryddet op i klasserne, og de grupper, der 

skal flytte til et nyt klasselokale, har så mulighed for det. Fredag er der hygge i egne 

klasser, med klasseafslutning fra kl. 8.10 til 9.30. Kl. 10.00 er der rundbold for hele 

skolen, og kl.11.00 samles vi alle i Fællesrummet, hvor vi bla. synger de sange de 

afgående elever har valgt, ønsker hinanden en god sommerferie, og vi ses igen efter 

ferien. Vi slutter kl.11.30. Der er SFO derefter. 

Lærerne er på skolen mandag, tirsdag og onsdag i næste uge, så der kan man træffe 

dem, hvis der er noget man skal have fortalt, oplyst, eller styr på. 

Det ser ud til at skemaet for næste skoleår er færdigt, så det får eleverne med hjem 

på næste fredag. Ellers ligger det, og den nye buskøreplan jo på vores hjemmeside 

om et par dage. 

På hjemmesiden er der er lige tilføjet vores sidste tilsynsrapport for skolen, som 

man kan studere. Elin fremlagde den på generalforsamlingen, men nu er den også 

tilgængelig på hjemmesiden. 

 

Der er en lille udstilling af elevernes arbejder i Håndværk/design og billedkunst på 

glasgangen. Kom forbi, og se ægte unika. 

God weekend til alle. 

Hilsen Troels 

 

 


