
Fredagsbrev d.23-08-2019 uge 34. 

 

 

På mandag tager Storegruppen og 

Storemellem til Universitarium i 

Aalborg, for at få et indblik i 

fremtidens energiproduktion. Vi 

kører i Den blå bus, Æblekassen og 

en lærerbil. Men vi er først tilbage på 

skolen kl.15.30. Derefter kører vi 

eleverne hjem. 

Derfor vil jeg spørge jer forældre, 

med børn i Lillegruppen og 

Lillemellem, om I kan hente børn på 

skolen på mandag? De børn, der ikke 

kan blive afhentet fra de to grupper, 

kan blive kørt hjem, når bussen 

kommer tilbage kl. ca. 15.30, og de 

kan være i SFO indtil da. Der vil 

Simon N. og Joakim være parate til at 

tage sig af dem. Håber det går, den 

korte frist til trods. Læs her: 

ÅRETS TEMA 2019:  
ENERGI -  TIL DET HELE! 

LÆS HER OM ALT DET DU 
KAN OPLEVE PÅ 
UNIVERSITARIUM 2019 

Når du tænder for stikkontakten 
derhjemme, er du vant til, at der 
kommer al den strøm ud, som du har 



brug for. Det kræver, at nogen faktisk sørger for at der er strøm, selv om det 
ikke blæser eller solen ikke skinner. Vi er nemlig nødt til at gøre vores energi 
bæredygtigt, og det giver udfordringer, når du vil have energi til rådighed hele 
tiden. Universitarium 2019 handler om hvordan vi kan producere, opbevare og 
forbruge energi. 
 
Rigtigt spændende emne. 

 

 Til forældre med Børn i Børnehuset og SFO: 

I har sikkert bemærket en højere frekvens af brugen af vikarer i den seneste tid. 

Vi er godt klar over, at det godt kan gå lidt ud over trygheden i fx 

afleveringssituationer, tilbagemeldinger ved afhentninger osv. Vi synes dog, at vores 

vikarer gør et rigtigt godt stykke arbejde, og det er jeg sikker på, at I forældre også 

mærker. Men situationer er, at vi lige nu har to faste personaler, som er sygemeldt.  

Vi har været heldige at finde nogle dygtige afløsere. Trine, som har afløst Annita, 

skal starte på skole 1.september, og derfor har vi aftalt med Anne Marie, at hun går 

ind i Børnehaven, og er der, sammen med Claus. Joakim afløser Lene G. i SFO og 

Børnehus, og Cecilie er lidt overalt.  

Ditte er her om onsdagen indtil efterårsferien, hvorefter hun starter ”rigtigt” som 

afdelingsleder i Børnehuset og SFO.  

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for den tålmodighed I som forældre 

har udvist, men også samtidig anerkende den indsats det faste personale har ydet, 

og yder hver dag, for at få enderne til at nå sammen. 

Der er vedhæftet dette fredagsbrev en præsentation af vores nye vikarer: Joakim, 

Anne-Marie og Cecilie. 

 

Ellers er vi ved at lægge sidste hånd på Bornholmerturen. Jakob og jeg har i går 

inviteret til et kort orienteringsmøde med forældre og børn om turen. Vi glæder os 

meget, for det er noget helt specielt at være så langt hjemmefra, på en ø, lidt større 

end Møgelø, men dog lidt mindre end Grønland. Håber så ikke Trump synes, det er 

mere overkommeligt at overtale Mette Frederiksen, så han kan købe Bornholm 

mens vi er der. Giv os lige et praj, hvis han pønser på noget lignende.  

 



Ellers er det ved at være weekend, og i næste uge sker der sikkert ikke noget 

særligt… Men nu har vi jo bus, så man ved aldrig. (glad emoji) 

 

Hilsen Troels 



Hej ..jeg hedder Anne-Marie Jeppesen .
Jeg glæder mig til at starte på Overlade friskole.
Overlade er noget specielt for mig, da mine bedste forældre 
Kom her fra, så her er mange gode barndomsminder .
I dag bor jeg i Hornum , har 2 børn (Amalie og Anders på 25 
og 29 år) og har kæresten Dick. 
Jeg er pædagog med en masse lærerige erfaringer . I Min 
fritid går jeg til ,frit og sundt , spiller tennis, golf og nyder 
naturen , min have, og elsker at være kreativ.







Præsentation 

Jeg hedder Joakim Mersholm. 

Jeg er en ung mand i min bedste 

alder, 26 år, med et smil på læben.  

Jeg skal være her ved jer fra 12. 

August – 18. oktober indtil videre, 

med tilknytning t. børnehave- og SFO 

gruppen.  

Til daglig bor jeg i Gistrup sammen 

med min kone, Malene, 2 bonusbørn på 4 & 7 år, Sejr & Rose, og vores 2 

hunde. I min fritid er jeg et aktivt menneske. Jeg prioriterer meget 

familiebesøg, vennebesøg, ture med børn og kone, gå- & løbeture. 

Derudover er jeg iværksætter- og formand for min egen bestyrelse, 

Støtteforening til Børnefonde, som er en bankobestyrelse, hvor alt 

overskud fra de ugentlige bankospil går til bl.a. børn/unge i hele 

Nordjylland, Danske Hospitalsklovne, Make*A*Wish – Danmark & til flere 

forskellige foreninger der har med børn at gøre. 

De 3 ord værdigrundlagsord jeg arbejder ud fra i mit arbejde er 

stabilitet, fleksibilitet og resultatsøgende.  

Jeg vægter dem højt i min daglige tilgang til jeres børn. 

Jeg ser frem til et godt- og lærerigt samarbejde mellem børn, personale 

og jer forældre. 


