
Fredagsbrev d.10.1.2020 uge 1. 

 

 

2020… Det er mærkeligt at skrive det tal oppe på datolinjen. Et helt nyt årti, og så 

vil verden være en anden; mere lys og imødekommende. Faktisk, hvis jeg skal være 

helt ærlig, så er der ikke en vreden til forskel, fra de dage, og det årti vi lige har 

forladt. Der er stadig udesko og flyvedragter som roder ved indgangen, der er endnu 

lektier, der ikke bliver lavet, men sørme om der ikke også stadigvæk sniger sig et 

smil og en god latter ind her og der på skolen. Så er alt ved det gamle, og vi er klar til 

at tage fat.  

Der er meget på tapetet i de kommende måneder, og det næste tema er vores 

dramadage, som er rykket lidt frem i kalenderen, fordi vi gerne vil undgå 

overlapninger i hallen med arrangementer der. Som I ved, så har eleverne valgt sig 

ind på 3 forskellige områder, og vi starter allerede med drama d.5. februar. Så er der 

drama og skolefest med fællesspisning torsdag d.13. hvor alle selvfølgelig er meget 

velkomne. I uge 5 tager 8.klasse ud i verden for at prøve en uge på en arbejdsplads, 

og lige nu er næsten alle elever afsat.Er der et par forældre eller bedsteforældre, 

der har lyst til at være med på værkstederne, så er der altid plads  

Lillegruppen er med Birthe til Friskolernes bolddag i Aalestruphallen i dag. Bussen 

mødte sit Waterloo på vej til Ranum i går, så de 10 elever og Birthe blev kørt af 



Holger i en lånt bus, med plads til 47. Vi krydser fingre, og håber vores egen bus er 

på farten igen meget hurtigt. Send den et par venlige tanker.  

 

Der er tit et vældigt rod i garderoben, selv om vi tit arbejder med at få eleverne til at 

hænge tøj op, sætte sko på plads og hjælpe hinanden med at holde orden. Men vi 

opdager, at der til tider ophober sig tøj, der ikke bliver brugt. Gamle handsker, 

overtræksbukser, der er blevet beskidte, trøjer, t-shirts, strømper. Jeg kunne blive 

ved. Jeg vil opfordre jer til at gennemgå garderoben, og luge kraftigt ud i beddet 

med ikke så ofte anvendt tøj.  

Der er 3 vedhæftninger, som man kan åbne og undersøge. 

 

God weekend 

Troels 

 

 


