
Fredag d. 24-01-20 uge 4 

 

 

 

I næste uge er Store gruppen ikke på skolen. De er i praktik forskellige steder ude i 

den virkelige verden. Den sidste brik faldt på plads for et øjeblik siden, så nu er alle 

12 afsat.  

Jeg tænker tit på vendingen ”den virkelige verden”, når den bliver brugt om 

skoleverdenen. Jeg bruger den også selv, men jeg synes nu alligevel at min verden 

føles virkelig, når jeg får en grædende elev ind på kontoret, som synes at alle, og 

specielt hele verden er ond og imod en. Det føles også ret virkeligt, når man sidder 

overfor en forælder i en vanskelig samtale, eller når alle eleverne på skolen står på 

scenen i hallen, og bukker for publikum efter en forrygende forestilling. Det virker 

ret virkeligt. 

I dag får de elever, der har ønsket sig en rolle deres rollehæfte med hjem. Så ved 

man i familien, hvad man skal lave i weekenden. Sådan afhjælper vi her fra skolen et 

stort problem med af finde ud af, hvad man dog skal få alle de timer til at gå med, 

som en weekend indeholder. 

De øvrige elever får deres værksteder at vide i næste uge. 

Fra skolens side valgte vi sidste år, da nogle forældre havde et ønske om en rigtig 

skolefest sammen med teater/drama at fordele rollerne på den måde, at skolen står 

for teater/drama, hvor I forældre står for festen. En god arbejdsdeling, syntes vi, så 

er vi sikre på, at festen bliver god. 

Sidste år var der nogle som bagte kage til det fælles kaffebord. 

Der var nogle, der stod for diskotek. 



FDF står for maden i år. Det foregår som ved andre spis sammen arrangementer. 

Husk tilmelding. 

Pedelgruppen står for borde og stoleopstilling (håber jeg) 

Oprydning står alle for. 

Vil I maile til mig, hvem gør hvad. 

Husk, at alle fra vuggestue, børnehave og skole er inviteret. Det gælder også 

familiemedlemmer o.a., men kommer I flere end familiens antal, så giv besked, så vi 

kan sætte stole op til det. 

Der er generalprøve torsdag d. 13 kl. 10.00. Kan man ikke komme om aftenen, er 

man selvfølgelig velkommen her. 

 

God weekend-nu med rollehæfte. 

Troels 

Lige et lille kinesisk ordsprog: 

 

Det er bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket 

 

 


