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Sommerbrev 
Det bliver aldrig kedeligt, aldrig det samme, og aldrig bliver året helt som planlagt. 

Godt det samme. Det er kun døde fisk der driver med strømmen. (Kinesisk 

ordsprog.)  

Med disse ord fra Kina, så er vi godt på vej ind i vores fjerde skoleår. 

Derfor er det ekstra spændende, når vi er nået hertil på året, og det nye skoleår 

ligger på tegnebrættet; hvor meget holder vand?  

En hel del, har vi erfaring for, men der vil altid være noget.  

 Vi er en lille institution, og det 

forpligtiger. Med det mener jeg, 

at vi må stille høje krav til os som 

institution, fordi vi er i stand til 

at ændre på vaner, modeller, 

kutymer og forestillinger, hvis de 

ikke viser sig at være 

hensigtsmæssige længere. Det 

gælder for personalegruppen, 

men det gælder også for jer 

forældre. Vi bliver aldrig en stor supertanker af en skole, der sejler efter 

internationale dybhavsruter, der ikke kan afviges, men vi navigerer efter hvad vi 

mener er rigtigt, og behøver ikke vente nogle år, før vi ved om vi fx må købe en bus. 

Derfor er vi i den heldige situation, at vi kan droppe det, der ikke giver mening for os 

mere, selv om der vil være nogen, der synes, at det gamle, det kendte, var bedre. Vi 



ændrer ikke på noget, bare for at ændre, men derimod når noget fungerer bedre på 

en anden måde.  

Vi ændrer ikke på de fire grupper i det kommende skoleår, og Lillegruppen er stadig 

0-2. klasser med 10 elever, og med Birthe som klasselærer. 

Lillemellem er 3. og 4. klasse. De har fået både Lone og Sabrina som klasselærer. Der 

går 14 elever i den gruppe. 

Storemellem er 5. og 6. klasse, og de har Jakob som klasselærer. Der er 16 elever i 

den gruppe. 

Storegrupen er 8. klasse, og de har Simon og Troels som klasselærer. Der er 12 

elever i den gruppe. 

Sidste skoleår havde vi 3 lejrskoler her sidst i skoleåret, og det bliver for presset. 

Derfor starter vi med at tage til Bornholm med SM. i uge 36. Det er fra søndag d. 1. 

september, til fredag d. 7. september. Vi skal igen bo på Svaneke Friskole, og med 

DSB fra Hobro søndag. Jakob og Troels tager med. 

Når vi om et år skal til at planlægge afgangsprøver for 9.klasse, så vil det være godt, 

hvis der ikke er presset for meget ind om foråret. Det giver eleverne og personalet 

lidt luft til at nyde turen og hinanden, før afgangsprøveperioden for alvor starter 

efter jul. 

Derfor vil vi tage på udlandstur med 8-9.klasse (hvert andet år) i efteråret. Det 

betyder som elev i Store gruppen, kan man enten komme på udlandstur som 

8.klasses elev eller som 9. klasses elev. Sabrina og Simon tager med til Berlin. Det 

bliver i uge 45. (4.-8. november) 

Lillegruppen og Lillemellem har været på Overkoen, men vi undersøger, om det ville 

være en bedre ide at tage til fx Livø, efter samme koncept som i år, hvor Lillemellem 

starter en dag tidligere og prøver at være på lejr på deres præmisser. Det fungerede 

godt, syntes vi.  Birthe, Sabrina og en SFO-medarbejder tager med på lejr. Det bliver 

i uge 21. (18-20 maj) 

Vi starter efter sommerferien mandag d. 12. august kl. 8.10 i Fællesrummet, hvor vi 

skal byde de 3 nye skoleelever velkommen, sammen med deres forældre. Så går vi i 

klasserne, og kl.9.30 er der pause. Forældrene kan trisse ind i skolekøkkenet, og få 

en kop kaffe, og en bolle. Det får eleverne også, når de kommer tilbage i klasserne 

efter frikvarteret kl.10.00, men nu er det uden forældre. (og kaffe) 



Mandag og tirsdag er introdage, hvor eleverne har deres klasselærer, og har fri 

kl.13.00. Onsdag og torsdag er skemadage, mens fredag bliver lidt anderledes. Der 

vil Jakob og Simon overraske med noget vi skal, og vi ved ikke hvad det er.  

Så er året ellers i gang. 

Vi rykker dramaugerne frem til 5-14. februar, hvor 

skolefesten er torsdag d. 13. februar. Det er 

arrangeret sådan, at der samtidig bliver inviteret til 

fællesspisning, så kan det vist ikke blive bedre. Vi har 

valgt at lave drama over en myte fra Den Nordiske 

Mytologi, og det vil være det tema, som vil gå igen til 

morgenfortællingerne og i 

Medborgerskabsundervisningen i et vist omfang. Det 

glæder vi os til. Måske vi skal ud og se nogle 

ringborge?  

8. klasse skal fremlægge årsopgaver mandag d. 16 og 

tirsdag d. 17. marts. Jeg vil stærkt opfordre jer 

forældre til at møde op og overvære fremlæggelsen, selv om jeres børn måske ikke 

syntes det var det fedeste. Det giver et strejf af alvor, men I viser også, at I 

anerkender det jeres barn laver, og tager dem alvorligt, så derfor; mød op, hvis det 

er muligt. 

Når vi nu er ved 8.klasse, så laver vi en forpremiere på terminsprøven i 9.klasse. Det 

vil sige, at vi fra d. 4. til 7. maj har terminsprøver på skolen kun for 8.klasse. 

Sidste skoledag før sommerferien er fredag d. 26. juni. 

Her på glasgangen uden for kontordøren hænger der 8 billeder, med håndaftryk af 

de børn, der startede august 16. Der er 61. Det er børnehave, vuggestue og 

skolebørn. Mandag efter sommerferien er vi 82 børn.  

Jeg vedhæfter det nye skema her. Der er lavet lidt om, men der er ikke 

grundlæggende sket ændringer fra det skema I fik med hjem sidste fredag. 

Busplanen er ikke færdig endnu. 

 

God sommer til jer alle, hilsen Troels 



 

 

 


