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Sidste skoledag før sommerferien, og lige inden den sidste sang bliver sunget i 

Fællesrummet, er der lige et par småting. 

Vores lille 

udstilling 

fra 

Billedkunst 

og 

Håndværk 

og design 

med 

skulpturer 

og knive, 

bliver 

nedtaget i 

dag, så 

eleverne 

kan få 

deres kære 

eje med 

hjem på 

sommerferie. Det har været nogle spændende forløb, og i fremtiden bliver disse fag 

eksamensfag, med et to årigt forløb, som starter i 7. kl., og afsluttes i 8. kl. med 

eksamen. I første omgang skal vi tilbyde Håndværk og Design.  

 

 



Sidste skoledag byder som vanligt på rundboldkamp. Det går ikke stille af.  

Forventningerne om en mulig sejr, og den deraf følgende ret til at være ”mestre” et 

helt år frem, høres rundt omkring på skolen. Vi vil fra skolens side gerne opfordre til, 

at I forældre bakker op om, at sommerferien ikke nødvendigvis er ødelagt, fordi det 

var det andet hold, der løb med sejren.  Om lidt mødes vi i Fællesrummet, og der har 

de elever, der slutter på skolen, hver valgt en sang, som de gerne vil have vi skal 

synge her på den sidste dag. Noget nyt og ukendt venter. Det vil altid være en 

blandet følelse af vemod og nysgerrig forventning. 

 Rigtig god vind til 

jer, der skal ud og 

prøve noget nyt. 

Vi håber I kikker 

forbi, og fortæller 

om det nye I 

oplever. 

I sommerbrevet, 

som I får I næste 

uge, når vi har 

planlagt det sidste 



omkring næste skoleår, vil I få nærmere besked om planerne, kalenderen, 

buskøretider osv.  

Skemaet for næste skoleår får ungerne med hjem i dag, men findes det ikke i tasken 

eller andre mere åbenbare steder, så fortvivl ikke. Jeg lægger den på hjemmesiden 

en gang i næste uge. Der vil den ligge hele næste skoleår, hvis det skulle have 

interesse. 

SFO har åbent sammen med Børnehuset. Det betyder, at der holdes lukket i ugerne 

29. og 30., hvor Børnehuset holder ferie. 

 

God weekend. 

Hilsen Troels 

 

 

 

 


